االيزحـــبٌ انجهىي انًىحذ لنجكــبنىرٌـــب
الدورح انؼبدٌخٌ:ىًَــو 2012

انسُخ األونى يٍ سهك انجكبنىرٌــــب
وزارح انزرثٍخ انىطٍُخ

(انًىضـــــىع)

انًـــــبدح

انًؼبيم

انزبرٌخ وانجغرافٍب

انشؼجخ /انًسهك

2
2
3

انؼهىو انزجرٌجٍخ – انؼهىو انرٌبضٍخ
انزؼهٍى األصٍم (يسهك انؼهىو انشرػٍخ)
انؼهىو االقزصبدٌخ وانزذثٍر

يذح االَجبز2:س
2س

انصفحخ
1/2

أوال:يبدح انجغرافٍب  -االشزغبل ػهى انىثبئق ( ) ٌ 10
تفحص جٍذا الْثائك ثن أًجش الوطلْب .
انىثٍقخ  : 1جذول رىزٌغ انُبرج انذاخهً انخبو نهىالٌبد انًزحذح وانصٍٍ حست انقطبػبد ثبنُسجخ انًئىٌخ  :سُخ 2011

الثلذ  /المطاػاخ
الْالٌاخ الوتحذج األهزٌكٍح
الصٍي

الصٌاػح
21.4
44.6

الفالحح
1.2
9.5

التجارج ّالخذهاخ
77.4
45.9

L'annuaire Moci
du commerce international
http://www.lemoci.com/Chine/14-Indicateurs-economiques.htm
انىثٍقخ  : 2رطىر انُبرج انذاخهً انخبو فً انصٍٍ

السٌْاخ
الٌاتج الذاخلً الخام
تولٍار دّالر أهزٌكً

2003
1757

2005
2225

2009
4990

2011
7301

http://fce.ccifc.org/2006الوصذر  :غزفح التجارج ّالصٌاػح الفزًسٍح تالصٍي
07/doc/Presentation_Chine.pdf
http://www.lemoci.com/Chine/14-Indicateurs-economiques.htm
انىثٍقخ َ : 3ص

"هٌذ أى تذأ الشػٍن الصًٌٍ الزاحل دٌٌج سٍاّ تٌٍج هثادرتَ اإلصالحٍح فً ًِاٌاخ سثؼٌٍاخ المزى
الواضً ،شِذ الؼالن تصاػذا غٍز هسثْق فً لْج الصٍي االلتصادٌح  ّ ...لن ٌكي للصٍي أى تتوتغ تِذٍ
الٌسة الؼالٍح هي الٌوْ التجاري لْال ّجْد ػذج ػْاهل أساسٍح ٌأتً ػلى رأسِا الشزاكح التجارٌح تٌٍِا
ّتٍي الْالٌاخ الوتحذج التً تذأخ تصْرج هٌظوح ّهطزدج ػام ّ ،1979ها تالُا هي اًضوام الصٍي
لوٌظوح التجارج الذّلٍح  WTOػام " . 2001
الوصذر :تمزٌز ّاشٌطي-الؼذد2006-4-22-55

www.siironline.org

االيزحـــبٌ انجهىي انًىحذ لنجكـــبنىرٌـــــب  -انسُخ األونى يٍ سهك انجكبنىرٌب (الدورح انؼبدٌخٌ :ىٍَى ) 2012
انشؼجخ/انًسهك :انؼهىو انزجرٌجٍخ -انؼهىو انرٌبضٍخ-انزؼهٍى األصٍم(يسهك انؼهىو انشرػٍخ)
 انؼهىو االقزصبدٌخ وانزذثٍريـــــبدح :انذـــارٌخ وانجغرافًــــــــا

انىثٍقخ  : 4ثؼض انًؤشراد انسىسٍىاقزصبدٌخ نهىالٌبد انًزحذح وانصٍٍ ( سُخ ) 2010
انررجخ
يؤشر
حصخ انفرد يٍ
يزىسظ
يزىسظ انؼًر
انجهذ
انؼبنًٍخ فً
انزًٍُخ
سُىاد انذراسخ انُبرج انذاخهً
انًزىقغ ػُذ
يؤشر انزًٍُخ
انجشرٌخ
انًزىقغ ثبنسُىاد انخبو
انىالدح
انجشرٌخ
ثبنسُىاد
4
0.910
43017
16.0
78.5
انىالٌبد
انًزحذح
األيرٌكٍخ
101
0.687
7476
11.6
73.5
انصٍٍ
تمزٌز التٌوٍح الثشزٌح 2011

الصفحح
انًىضىع 2 / 2

14624

انررجخ
انؼبنًٍخ فً
انُبرج
انذاخهً انخبو
1

انُبرج
انذاخهً
انخبو

5878

2

www.pnud.org

المطلوب:
 -1حول الجدول ( الوثٌقة  ) 1إلى مبٌان مناسب (  2ن )
 -2صف من خالل المبٌان توزٌع الناتج الداخلً الخام فً البلدٌن ثم فسر ذلك ( ) 1.5
 -3استخلص من الوثيقتٌن  2و  3مظاهر نمو االقتصاد الصٌنً ( ) 1.5
 -4استخرج من الوثٌقة  3العوامل المفسرة لنمو االقتصاد الصٌنً (  1.5ن )
 -5أبرز من خالل الوثٌقة  4التباٌن بٌن الوالٌات المتحدة والصٌن فً المؤشرات االجتماعٌة و االقتصادٌة  1.5 (.ن )
 -6انطالقا من الوثائق ومما درست اكتب فقرة تقارن فٌها بٌن مشاكل االقتصادٌن األمرٌكً والصٌنً  2 ( .ن )
ثبٍَب :يبدح انزبرٌخ  -يىضىع انًقبنً ( ) ٌ 10
انًىضىع األول :
نؼجذ انىالٌبد انًزحذح دورا ػسكرٌب كجٍرا غٍر يجرٌبد انحرثٍٍ انؼبنًٍزٍٍ األونى وانثبٍَخ  ،وكبٌ حضىرهب
فؼبال فً َزبئج انحرثٍٍ .
اكتة هْضْػا همالٍا تثٍي فٍَ ها ٌلً :
 الذّر الؼسكزي للْالٌاخ الوتحذج فً الحزتٍي الؼالوٍتٍي الوساُوح األهزٌكٍح فً ًتائج الحزتٍي االستفادج األهزٌكٍح هي الحزتٍيانًىضىع انثبًَ:
يرد أورثب انغرثٍخ فً فزرح يب ثٍٍ انحرثٍٍ ثأزيبد سٍبسٍخ حبدح أسفرد ػٍ قٍبو انُظبو انفبشً فً إٌطبنٍب
وانُبزي فً أنًبٍَب كبٌ نهًب انذور األكجر فً رىرر انؼالقبد انذونٍخ واَذالع انحرة انؼبنًٍخ انثبٍَخ .
اكتة هْضْػا همالٍا تثزس فٍَ ها ٌلً :
 األسهاخ السٍاسٍح تأّرتا الغزتٍح تؼذ الحزب الؼالوٍح األّلى صؼْد الٌظاهٍي الذٌكتاتْرٌٍي إلى الحكن فً إٌطالٍا ّألواًٍا -دّر الفاشٍح ّالٌاسٌح فً تْتز الؼاللاخ الذّلٍح ّاًذالع الحزب الؼالوٍح الثاًٍح

ثِضقـــــــجْ ُٔــً شهــــــجدر ثٌذىــجٌىسَـــج
ثيدوسر ثٌؼجدَزَ :ىٍٔــو 2012

ثٌغٕز ثألوًٌ ِٓ عٍه ثٌذىجٌىسَــــج

وصثسر ثٌضشدُز ثٌىغُٕز
ثٌّجدر:

ثٌشؼذز /ثٌّغٍه

(ػٕجصش ثإلؽجدز)
ثٌّؼجًِ

ثٌضجسَخ وثٌؾغشثفُج
ثٌؼٍىَ ثٌضؾشَذُز – ثٌؼٍىَ ثٌشَجظُز
ثٌضؼٍُُ ثألصًُ (ِغٍه ثٌؼٍىَ ثٌششػُز)
ثٌؼٍىَ ثاللضصجدَز وثٌضذدُش

ِذر
ثإلٔؾجص

ثٌصفقز

2

2
3

عناصر اإلجابة
ِجدر ثٌؾغشثفُج :ثالشضغجي دجٌىعجةك ( ) ْ 10

 – 1سعُ ِذُجْ ِٕجعخ ِ :ذُجْ لطجػٍ أو دجألػّذر

 – 2صىصَغ ثٌٕجصؼ ثٌخجَ دجٌىالَجس ثٌّضقذر وثٌصُٓ
دجٌٕغذز ٌٍىالَجس ثٌّضقذر صىصَغ غُش ِضىجفب فُظ صشصفغ ِغجهّز ثٌمطجع ثٌغجٌظ
دجٌٕغذز ٌٍصُٓ صىجفؤ ٔغذٍ فٍ ِغجهّز ثٌمطجػُٓ ثٌغجٍٔ وثٌغجٌظ وظؼف ِغجهّز ثٌفالفز
ثٌضفغُش  :ثٌىالَجس ثٌّضقذر ثألِشَىُز دوٌز ِج دؼذ ثٌصٕجػُز ...
ثٌصُٓ دوٌز صٕجػُز صجػذر ...

2ط

1/2
عٍُ ثٌضٕمُػ

ْ3

ْ 1.5

ِ - 3ظجهش ثٌّٕى ثاللضصجدٌ ثٌصٍُٕ ِٓ ثٌىعُمضُٓ  2و 3
صَجدر هجةٍز فٍ ثٌٕجصؼ ثٌذثخٍٍ ثٌخجَ فُّج دُٓ  2003و ... 2011
ٔغخ ػجٌُز ِٓ ثٌّٕى ثٌصٕجػٍ ...
صصجػذ غُش ِغذىق فٍ لىر ثٌصُٓ ثاللضصجدَز ..

ْ1

 – 4ثٌؼىثًِ ثٌضٍ صفغش ّٔى ثاللضصجد ثٌصٍُٕ ِٓ ثٌىعُمز 3
ثإلصالفجس ثٌضٍ لجِش دهج ثٌذوٌز فٍ ػهذ ثٌضػُُ دَٕغ شُجو دُٕغ فٍ ٔهجَز ثٌغذؼُٕجس ِٓ ثٌمشْ20
ثالٔفضجؿ ػًٍ ثٌؼجٌُ ثٌشأعّجٌٍ وخجصز ثٌىالَجس ثٌّضقذر ثٌضٍ سدطش ِؼهج ششثوجس صؾجسَز
ثالٔعّجَ إًٌ ِٕظّز ثٌضؾجسر ثٌؼجٌُّز ػجَ 2001

ْ 1.5

 – 5ثٌضذجَٓ دُٓ ثٌىالَجس ثٌّضقذر ثألِشَىُز وثٌصُٓ فٍ ثٌّؤششثس ثٌغىعُى ثلضصجدَز
صذجَٓ وذُش خجصز فٍ ثٌّؤششثس ثاللضصجدَز َذشص رٌه فٍ ثٌٕجصؼ ثٌذثخٍٍ ثٌخجَ وفٍ ِغضىي ثٌذخً ثٌفشدٌ
وسغُ صقغٓ ثٌّؤششثس ثالؽضّجػُز ٌٍصُٓ إال أٔهج صظً ألً ِغضىي ِٓ ِغُالصهج فٍ ثٌىالَجس ثٌّضقذر فُّج َضؼٍك دأِذ ثٌقُجر
وِضىعػ عٕىثس ثٌذسثعز ...
وػّىِج َضعـ ثٌضذجَٓ فٍ ِؤشش ثٌضُّٕز ثٌذششَز ثٌزٌ َؼذ ِشصفؼج دجٌٕغذز ٌٍىالَجس ثٌّضقذر وِضىعطج دجٌٕغذز ٌٍصُٓ
ِ – 6مجسٔز ِشجوً ثاللضصجدَٓ ثألِشَىٍ وثٌصٍُٕ ِٓ ثٌىعجةك وِٓ ثٌّمشوء :
ثخضالف فٍ دؼط ثٌّشجوً ( ِشجوً صخص ثٌىالَجس ثٌّضقذر )
ِ شىً صغىَك ثٌفجةط ثٌفالفٍ
ِ شىً صشثؽغ ثٌمذسر ثٌضٕجفغُز ٌٍّٕضىػ ثألِشَىٍ
ِ شىً ثٌؼؾض ثٌىذُش فٍ ثٌُّضثْ ثٌضؾجسٌ ثألِشَىٍ
صشجده فٍ دؼط ثٌّشجوً
 ثالسصذجغ دجٌخجسػ فٍ ِؾجي ثٌطجلز
 صضثَذ خطىسر ثٌضٍىط وصذهىس ثٌذُتز
صذجَٓ وذُش فٍ دؼط ثٌّشجوً ِ ( :شجوً خجصز دجٌصُٓ )
 ثٌّشىً ثٌذَّغشثفٍ
ِ شىً ثٌفمش ( ثٔخفجض ِغضىي ثٌذخً ثٌفشدٌ )
ِشىً ثٌضذجَٓ دُٓ ثأللجٌُُ ثٌغجفٍُز ثٌّضمذِز وثٌذثخً ثٌصٍُٕ ثٌّضأخش

ْ1

ْ2

ثِضقـــجْ ُٔــً شهــــــــجدر ثٌذىـــجٌىسَـــــج ثٌغٕز ثألوًٌ ِٓ عٍه ثٌذىجٌىسَج (ثيدوسر ثٌؼجدَزَ :ىُٔى ) 2012
ثٌشؼذز /ثٌّغٍه:ثٌؼٍىَ ثٌضؾشَذُز  -ثٌؼٍىَ ثٌشَجظُز -ثٌضؼٍُُ ثألصًُ (ِغٍه ثٌؼٍىَ ثٌششػُز)  -ثٌؼٍىَ ثاللضصجدَز وثٌضذدُش
ِـــــجدر :ثٌضجسَخ وثٌؾغشثفُج

عناصر اإلجابة
ِجدر ثٌضجسَخ  -ثٌّىظىع ثٌّمجٌٍ ( ) ْ 10
ثٌّىظىع ثألوي :
 ثٌؾجٔخ ثٌّٕهؾٍ (ِمذِز ِٕجعذز  ،ثٌضصُُّ ثٌّٕجعخ  ،ثٌخجصّز ثٌّٕجعذز )
 ثٌؾجٔخ ثٌّؼشفٍ  :ثٌضشوُض ػًٍ ثٌؼٕجصش ثألعجعُز دوْ ثٌضمُذ دجٌؾضةُجس
ثٌفمشر ثألوًٌ
ثٌذوس ثٌؼغىشٌ فٍ ثٌقشدُٓ ثٌؼجٌُّضُٓ :
فٍ ثٌقشح ثألوًٌ ( .... ) 1918 – 1917
فٍ ثٌقشح ثٌغجُٔز ( ... ) 1945 – 1941
ثٌفمشر ثٌغجُٔز :
ثٌقعىس ثألِشَىٍ فٍ ٔضجةؼ ثٌقشدُٓ :
فعىس ِؤصّش فشعجٌ وثٌّذجدا ثٌضٍ صمذَ دهج ثٌشةُظ وٌغىْ  ،ثاللضشثؿ ثألِشَىٍ دئٔشجء ػصذز ثألُِ
فعىس ِؤصّشثس ثٌمّز فىي ِغضمذً أوسدج دؼذ ثٌقشح ثٌؼجٌُّز ثٌغجُٔز  ،إٔشجء هُأر ثألُِ ثٌّضقذر فٍ عجْ فشثٔغُغىى ،
ثٌّشجسوز فٍ ثفضالي أٌّجُٔج  ،لُجدر ثٌّؼغىش ثٌشأعّجٌٍ ....
ثٌفمشر ثٌغجٌغز :
ثالعضفجدر ثألِشَىُز ِٓ ثٌقشدُٓ ثٌؼجٌُّضُٓ :
ػًٍ ثٌّغضىي ثاللضصجدٌ ........
ػًٍ ثٌّغضىي ثٌغُجعٍ ........
 ثٌؾجٔخ ثٌشىٍٍ ٌ :غز عٍُّز  ،خػ ِمشوء  ،شىً ِمذىي فٍ صمذَُ ثٌّٕضىػ
--------------------------------------------------------------------

ثٌصفقز
2/2
عٍُ ثٌضٕمُػ

ْ2

ْ2

ْ3

ْ2

ْ1
-------------

ثٌّىظىع ثٌغجٍٔ :
 ثٌؾجٔخ ثٌّٕهؾٍِ( :مذِز ِٕجعذز  ،ثٌضصُُّ ثٌّٕجعخ  ،ثٌخجصّز ثٌّٕجعذز )

ْ2

 ثٌؾجٔخ ثٌّؼشفٍ  :ثٌضشوُض ػًٍ ثٌؼٕجصش ثألعجعُز دوْ ثٌضمُذ دجٌؾضةُجس
 ثٌفمشر ثألوًٌ
ثألصِجس ثٌغُجعُز دأوسدج ثٌغشدُز دؼذ ثٌقشح ثٌؼجٌُّز ثألوًٌ
أٌّجُٔج 1923 - 1917
إَطجٌُج 1922 – 1919
فشٔغج خالي ثٌؼششَٕجس

ْ2

 ثٌفمشر ثٌغجُٔز
صؼىد ثٌٕظجُِٓ ثٌذَىضجصىسَُٓ إًٌ ثٌقىُ فٍ إَطجٌُج وأٌّجُٔج
وصىي ِىعىٌٍُٕ إًٌ ثٌقىُ فٍ إَطجٌُج ...
وصىي هضٍش إًٌ ثٌقىُ فٍ أٌّجُٔج ...

ْ2

 ثٌفمشر ثٌغجٌغز :
دوس ثٌفجشُز وثٌٕجصَز فٍ صىصش ثٌؼاللجس ثٌذوٌُز وثٔذالع ثٌقشح ثٌؼجٌُّز ثٌغجُٔز
ثٌضىعغ ثٌفجشٍ فٍ إعُىدُج  ....ثالٔغقجح ِٓ ػصذز ثألُِ  ...ثٌضقجٌف ِغ هضٍش
خشق هضٍش ٌششوغ فشعجٌ  ...صشىًُ صقجٌفجس هؾىُِز  ...ثٌضىعغ ػًٍ فغجح أوسدج ثٌششلُز وثٔذالع ثٌقشح ...

ْ3

 ثٌؾجٔخ ثٌشىٍٍ ٌ :غز عٍُّز  ،خػ ِمشوء  ،شىً ِمذىي فٍ صمذَُ ثٌّٕضىػ
(ٍِقىظز :صضشن صالفُز ثٌضمذَش ٌٍّصقـ )

ْ1

