
 2022 /2021                                          ػيٍ و اىصذَق  ـ ظَُيح ـ   ٍرىسطح األخىَِ تىؼشود

 ..ساػح و ّصف:                                         اىَذج .طٍرىط 3:                اىَسرىي  .االظرَاػُاخ اىصالشٍ اىصاٍّ فٍ ٍادج اخرثاس

:(10ُ)اىــــراسَــــــــخ : أوال   

 .(06ُ)اىـــــــــــــعضء األوه 

 .ً و قذ داً هزا االسذثاط أمصش ٍِ شالشح قشو16ُــ اسذثطد اىعضائش تاىذوىح اىؼصَاُّح تذاَح اىقشُ  1

 . ؼذد ػيً سيٌ صٍٍْ ٍشاؼو ؼنٌ اىذوىح اىؼصَاُّح تاىعضائش / أ

. ػذد اِشاس اىْاذعح ػِ اسذثاط اىعضائش تاىذوىح اىؼصَاُّح/ ب

ً  ٍِ امرساب هُثح مثُشج ّرُعح ذفىقها اىثؽشٌ فٍ اىثؽش 18/ً 16اسرطاػد اىعضائش خاله اىفرشج اىََرذج ٍا تُِ اىقشُ - 2

.األتُض اىَرىسظ   

 تَا ذفسش اهرَاً اىعضائش تثْاء األسطىه اىثؽشٌ ؟/ أ 

. تُِ ٍظاهش قىج و هُثح اىذوىح اىعضائشَح اىؽذَصح /  ب

ً 1827ً   ، 1671 ً    ،1518: أرمش أؼذاز  وّرائط اىرىاسَخ اِذُح ــ 3

 (04ُ) (اىىضؼُح اإلدٍاظُح )اىعضء اىصاٍّ 

ساهَد قىج اىعضائش فٍ اىؼهذ اىؼصَاٍّ تفضو قىج أسطىىها اىثؽشٌ فٍ ذؽذَذ طثُؼح :"قشأ أخىك فٍ مراب اىراسَخ ػثاسج

. فطية ٍْل ذىضُؽا أمصش " اىؼالقاخ ٍغ اىذوىح اىؼصَاُّح و اىذوه األوستُح

  :اىسْذاخ 

ذَُض رىل اىؼصش تنصشج اىؽشوب و اىقشصْح ،أٍا اىسالً تُِ فشّسا و اىعضائش فقذ ماُ ّسثُا و غُش ٍسرقش ألُ اىذافغ اىرعاسٌ قىٌ و ػَيُح  "1  

 .313ص.  ذاسَخ اىعضائش فٍ اىؼصش اىىسُظ ٍِ خاله اىَصادس .."                                  اىْقو و اإلتؽاس ٍرىاصيح ، و ىٌ َسذ اىسالً إال قيُال 

 . اىعضائش ٍغ فشّساض قْاُ ػالقاخ" ذَنْد اىعضائش ٍِ إتشاً ٍؼاهذج ذقٌُ اىسيٌ ٍغ اإلّعيُض ذىقفد تَىظثها أػَاه اىقشصْح و ذؽشَش اىؼثُذ اإلّعيُض "2

.  أسطش ذعُة فُها أخاك10 و ٍنرسثاذل اىقثيُح أمرة فقشج ال ذرؼذي 2 و 1: اػرَادا ػيً اىسْذاخ  :اىرؼيَُح

 

 (10ُ ):شاُّا اىعغــشافُا

   :(06ُ)اىعضء األوه 

.   اىقاسج اإلفشَقُح إؼذي قاساخ اىؼاىٌ اىقذٌَ ، وشاىس قاسج ٍِ ؼُس اىَساؼح : (03ُ)اىىضؼُح األوىً 

. ػيً اىخشَطح اىَشفقح ؼذد اىَىقغ اىعغشافٍ ىقاسج إفشَقُا  / 1  

 .تُِ ٍظاهش اىرْىع اىَْاخٍ و أسثاته/ 2   
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 2022 /2021ذاتغ الخرثاس ٍادج اىراسَخ و اىعغشافُا                                                                                  اخرثاس اىصالشٍ اىصاٍّ 

: (03ُ)اىىضؼُح اىصاُّح 

. اىَىاسد اىطثُؼُح       ــ االّفعاس اىذ ََغشافٍ    :   اششغ اىَفاهٌُ اِذُح / 1

: ػيو ٍا َيٍ / 2

.                   ــ االّفعاس اىذ ََغشافٍ ػائق ذَْىٌ تإفشَقُا 

 .                  ــ ىعىء اىذوه اإلفشَقُح السرُشاد اىَىاد اىضساػُح و اىصْاػُح 

 :(ن04)الجزء الثاني 

اىىضؼُح اإلدٍاظُح  

و هٍ ذؽرو ٍشاذثا " إفشَقُا قاسج اىَرْاقضاخ "أشْاء ٍشاهذج أخُل ىششَظ وشائقٍ ؼىه قاسج إفشَقُا ىفد اّرثاهه ػثاسج 

. فطية ٍْل ذىضُؽا ىزىل .أخُشج  فٍ اىَعاه االقرصادٌ ػاىَُا ، سغٌ غْاها تاىَىاسد اىطثُؼُح و اىثششَح 

 :السنـــــدات

. ــ جدول يوضح بعض الموارد الطبيعية  بقارة إفريقيا 1
المرتبة العالمية الدول المنتجة المورد 

 05الجزائر الغاز الطبيعي 

 06جنوب إفريقيا الفحم 

 06تونس الفوسفات 

. باأللف50ــ تبلغ الزيادة الطبيعية في بعض دول إفريقيا 2

 66ك م ص ..." تعاني إفريقيا من التخلف وضعف مؤسسات الحكم نتج عنها انعدام األمن الغذائي و المخاوف األمنية و السياسية  " 3
 

تفتقر إفريقيا للقيادة ذات المبادئ و األخالق ،حيث قام المستعمر الذي احتل القارة واستعبد أهلها و سرق ثرواتها ، بوضع نظامه الالأخالقي "4

 . ترصشف إفريقيا و التحدي:وانغاري ..."    ،لذلك عجزت القيادة اإلفريقية عن القيام بدورها في النهوض بإفريقيا 

 

 أسطش ذىضػ فُها 10 و ػيً ضىء ٍا دسسد أمرة فقشج  دوُ أُ ذرؼذي 4 ،3 ،2 ،1اػرَادا ػيً اىسْذاخ  :اىرــــؼيَُح

. ألخُل أمصش 
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