
 

 

 

 اط(:ــــــــنق 80األول )م ـــــــــالقس 

 نقاط(: 02:)األولالسؤال 

 عّرف بـــ:

 ..............................................................................................................:................الشراكُ األورومتىشطًُ

..................................................................................................................................................................... 

 ...............................................................التجربُ التينىيُ اللًربالًُ:..............................................................

..................................................................................................................................................................... 

 نقاط(: 04) :الثانيالسؤال 

 : أمته اجلدول أدىاه اعتنادا علِ ما درشت

 نتائج التجارب التنموية العربية

 االنعكاسات السلبية االنعكاسات االيجابية 

 على المستوى المجالي
.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 المستوى االقتصادي على
.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 نقاط(: 02:)الثالثالسؤال 

 ني بكل مً اخللًج العربٌ واملغرب األقصِ.، حّدد دعائه التجربتني التينىيتأشطر 5يف فكرَ اىشائًُ ال تتجاوز 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 للسداسي تأليفيفرض  معهد االمتياز باجلديدة
 اجلغرافيايف مادة  األّول 

 األستاذ: عبدالقادر باحلاج

 دقيقة 60التوقيت:  ثانوي علوم الثانية  :املستوى

 :الرقم :اللقب :االسم



 

 

 (:طةـــــــنق 21) الثــــــــــــانيم ـــــــــالقس 

 تحليل وثائق
 1الوثيقة: 

 

 امليطكُ

جمنىع الصكاٌ 

)ملًىٌ ىصنُ( 

(2002) 

الكجافُ الصكاىًُ 

 (2002)( ²)ٌ/كه

جمنىع الصكاٌ 

)ملًىٌ ىصنُ( 

(2017) 

الكجافُ الصكاىًُ 

 (2017)( ²)ٌ/كه

 1684 9687 13 7889 املغرب العربٌجمنىع 

وادٍ اليًل جمنىع 

 والكرٌ االفريكٌ

1128293 2683 146816 35 

جمنىع اجلياح 

 االفريكٌ

1918193 1885 24289 2484 

 107 7882 7483 5481 اخلصًباهلالل جمنىع 

شبه اجلسيرَ جمنىع 

 العربًُ

6283 2087 7286 2482 

 4084 15088 3182 1168400 جمنىع اجلياح اآلشًىٍ

 2882 39387 2184 2988340 جمنىع العامل العربٌ

                                                                                           8102اصدار 82ثانوي علوم وتكنولوجيا ص الجغرافيا للسنة الثانية الكتاب  المصدر:

 )بتصرف( (CIA) األمريكية + وكالة المخابرات المركزية

 ُ2الىثًك: 

 
 اجلياح اآلشًىٍ اجلياح االفريكٌ

 (%اليصبُ ) البلد (%) اليصبُ البلد

 9984 قطر 79 لًبًا

 9884 الكىيت 7189 اجلسائر

 88 لبياٌ 6783 تىىض

 8385 الصعىديُ 4383 مصر

 7889 معدل اجلياح اآلشًىٍ 5985 معدل اجلياح االفريكٌ

 70834 جمنىع العامل العربٌ

 )بتصرف( (CIA) األمريكية وكالة المخابرات المركزية المصدر:

 

 (2017/  2002)السكان والكثافة السكانية بالعالم العربي 

 2017سنة بلدان العالم العربي بعض نسبة التحضر ب
 



 

 

 ة:ـــلـاألسئ

 قّدو الىثائل. (1

 ، حّدد اخلصائص العامُ  للتىزع اجلغرايف للصكاٌ بالعامل العربٌ.1اعتنادا علِ الىثًكُ رقه  (2

 ، صف ظاٍرَ التحضر بالعامل العربٌ.2اىطالقا مً الىثًكُ رقه  (3

ًًّ عىامل واىعكاشات التحضر بالعامل العربٌ. بالرجىع اىل (4  ما درشت، ب

 

 

 

 

 

 :األعداد إسناد مقاييس 
 نقاط 70: املعلومات. 
 نقاط 73:  املنهجّية:  

 معتنًدا العناوين متكامل، حتليل ضنن املسرتسلة اإلجابة ) الشرح تناول طريقة -

 :نقاط 70 املقدمة واخلامتة. 


