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( 1)الوستٌد رقن  

 

  (ب- 2)انًسرُذ سلى                                                     (أ- 2)انًسرُذ سلى 

 



 انؼمذ فً كثٍش زذ إنى ذطٕس لذ، فٍٓا ذؼًم انرً ٔانذٔل انششكاخ ْزِ دٔل فً رنك ػهى ٌرشذة ٔيا اندُسٍاخ يرؼذدج انششكاخ ذصشف فٓى إٌ

 ٔال نّ، انًضٍفح انذٔنح تالرصاد ٔثٍمح ػاللح راخ االسرثًاس خٕدج أٌ إنى انًثاشش األخُثً االسرثًاس يدال فً انذساساخ ذشٍش إر انًاضً،

 ذغطٍح أٔ انًذفٕػاخ يٍضاٌ فً انخهم إلصالذ انذٔنح ذهك زاخح يدشد انًضٍفح نهذٔنح انًثاشش األخُثً االسرثًاس نرذفك انسافض ٌكٌٕ أٌ ٌُثغً

 ذٕسغ خالل فًٍ. نّ انًضٍفح انذٔنح فً االلرصادٌح انٍٓكهح إلػادج تئٌداتٍح ٔيؤثشا داػًا ٌكٌٕ أٌ ٌدة ٔنكٍ انذٔنٍح، انذٌٌٕ أػثاء

 انرصذٌش، آفاق فرر انسٕق، الرصاد ذسسٍٍ انثطانح، يشكهح زم انركُٕنٕخٍا، َمم ػهى ذساػذ أٌ  اندُسٍاخ يرؼذدج نهششكاخ ًٌكٍ َشاطاذٓا

 نهسٍطشج ٌؤدي لذ رنك إٌ ٌمال لذ يًا انشغى ػهى. نّ انًضٍفح انذٔنح فً االلرصاد أداء كفاءج ٔسفغ اإلَراج، صٌادج يغ اإلَراخٍح انركهفح خفض

 يثاشش تشكم ٔأثشخ ػاو يائح يٍ أكثش يُز انًثاششج األخُثٍح االسرثًاساخ لادخ لذ اندُسٍاخ يرؼذدج انششكاخ فئٌ انًسهٍح، األسٕاق ػهى

 ٔانششكاخ انؼٕنًح إٌ .انًثاششج األخُثٍح االسرثًاساخ ذُايً فً انثٕسج ٌشثّ يا إنى أدخ انرً ٔاالسرسٕار انذيح ػًهٍاخ تؼذ خاصح فٍٓا،

 ، ٔاالَفراذ انؼٕنًح َسٕ االّذداِ ػهى ٔإٌداتً فّؼال تشكم أسًٓد اندُسٍاخ يرؼذدج فانششكاخ اَخش، يًُٓا كال ساػذ اندُسٍاخ يرؼذدج

ّٕ يٍ صاد اندٍّذ االسرثًاسي ٔانًُاش ّٕ ػهى ساػذخ انؼٕنًح أٌ كًا اندُسٍاخ، يرؼذدج انششكاخ أَشطح ًَ  يٍ اندُسٍاخ يرؼذدج انششكاخ ًَ

  .انًخرهفح انذٔل فً أَشطرٓا ذٕسغ فً إٌداتً تشكم أسًٓد انرً انًؼهٕياخ ٔذمٍُح االذصاالخ َظى ذطٕس خالل

                                                                            2010 اكتىبر 12االقتصبدية : الوصدر

 (3)الوستٌد رقن 

: األسئلة 
                               .(ب- 2)و  (أ - 2 )وزقى( 1 )زقى انًسرُدٍَ يٍ كّم طثُؼح زّدد-   أ- 1 

                                                     .(أ- 2)وزقى  (1)زّدد يىضىع كّم يٍ انًسرُدٍَ زقى - ب 

                                                                            .(3) زقى نهًسرُد ػُىاًَا يُاسثا اقرسذ- ج

 (ثالثح أستاع انؼاليح)

 (ػاليح ٔازذج)

 (َصف ػاليح)

: ، أركش(1) يٍ خالل انًسرُذ سلى  -2

 .             يصدزج نهقًر (دول و يُاطق  ) يٍ ػانى انشًال ، وتانرسذُة انرُاشنٍ أسًاء أزتغ  -أ 

 .                        ويٍ ػانى اندُىب أسًاء أزتغ دول يسرىزدج نهقًر، آسُا وأفسَقُايٍ قازذٍ  -ب 

.   يٍ ػانى انشًال ، اسى دونح وازدج يسرىزدج نهقًر  -ج 

 

 (ػاليح ٔازذج)

 (ػاليح ٔازذج)

 (ستغ ػاليح )

:  زّذد،)أ- 2)يٍ خالل انًسرُذ سلى - 3

 .االذداِ انؼاو نًساز ذطىز ذدازج انثضائغ انؼانًُح  نكّم يٍ تهداٌ ػانًٍ انشًال واندُىب - أ

 انفرسج انصيُُح ػُُها انرٍ شهدخ فُها َسثح ذدازج انثضائغ ذساخؼًا زادًا فٍ دول انشًال  - ب

.   وازذفاػًا يهسىظًا فٍ دول ػانى اندُىب

 يثّسزًا ، اسرُرح اندونح انرٍ ذرسأض طاونح انسىاز،(ب - 2)يٍ خالل انًسرُذ سلى - ج

.   اسرُراخك تاندنُم انًُاسة

 

 (َصف ػاليح )

 

 (َصف ػاليح)

 

 (َصف ػاليح)

 ( :3)يٍ خالل انًسرُذ سلى - 4

 وأزتؼح األخُثُح، االسرثًازاخ انًضُفح ػهً ذشدُغ اندول تثؼض َدفؼاٌ زافصٍَ زّدد   -أ 

. اندول هرِ ػهً االسرثًازاخ  اقرصادَح نهرِاَؼكاساخ

 .اسرُرح طثُؼح انؼالقح انقائًح تٍُ انشسكاخ يرؼددج اندُسُاخ وانؼىنًح -ب 

 

 

 (ػاليح َٔصف)

 (َصف ػاليح)

. ، إنى ذداسج انمًر انذٔنٍح، ٔإنى يكاَح ػانى انشًال فً ْزِ انرداسج(1)ٌشٍش انًسرُذ سلى - 5 

: أٔضر

 .ػايهٍُ  ًَّكُاٌ ػانى انشًال يٍ انّرأثُس تفؼانُح  فٍ ذدازج انقًر اندونُح -أ 

 . ػايهٍُ خؼال يؼظى دول ػانى اندُىب يسرىزدًا أساسًُا نهقًر- ب

 

 

 (ػاليراٌ)

 (ػاليح ٔازذج)

، انى ٔالغ كّم يٍ انرداسج انذٔنٍح ٔانسٕاس تٍٍ دٔل انشًال (أ ٔ ب )2ٌشٍش انًسرُذ  سلى - 6

: أٔضر. ٔاندُٕب

اثُرٍُ يٍ انقضاَا انرٍ ذسي دول ػانى اندُىب ضسوزج تسثهًا فٍ زىازها يغ دول   - أ

 . ػانى انشًال، يثًُُّا انسثة انرٌ َدفغ تها انً طسذ كّم يُهًا 

  .ػايهٍُ أّدَا انً ذؼاظى زسكح انًثادالخ انردازَح انؼانًُح- ب

 

 

 

 (ػاليراٌ)

 (ػاليراٌ)

. انؼٕنًح  ظاْشج اذساع فً اندُسٍاخ يرؼذدج انششكاخ ذأثٍش انى ،(3)ٌشٍش انًسرُذ سلى - 7

.  انشسكاخ يرؼددج اندُسُاخ ػًمدوزًا وازدًا نهؼىنًح فٍ ذسهُم  أوضر   – أ

 أوضر ثالثح ػىايم خرتد انشسكاخ يرؼددج اندُسُاخ ػهً فرر فسوع نها فٍ دول  – ب

.    ػانى اندُىب

َرُدح يغادزج  أذكس يشكهح اخرًاػُح يشرسكح  ذأّثس تها كّم يٍ ػانًٍ اندُىب وانشًال – ج

 .   يىّضسًا انسثة فٍ كّم يُهًا،يؼظى فسوع انشسكاخ وطُها األو انً دول اندُىب 

 

 (ػاليح ٔازذج )

 

 (ػاليح َٔصف)

 

 (ػاليح َٔصف  )

   .قساءذها انًساتقح وإيكاَُح بوانًفاهُى، ذسذٍ صسُسح نهًصطهساخ ج كراب:انشكم* 

 . تؼد انرصسُر 1،5 وكم ػاليح ذضسب ب ،30انؼاليح انُٓائٍح * 

 (ػاليح ٔازذج )
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 دائرة االهتحاًات

 هشروع هعيار التصحيح             هسابقة في هادة الجغرافيا
 

 . رسى كارٚكاذٕر٘ :(ب-2)رقم و.تٛاَٙيُذُٗ :(أ-2)ورقم -خزٚؽح :( 1)طثيؼح انمسرىد رقم 1

 .٭رتغ ػاليح نكم اجاتح صذٛذح
0.75 

 .ذذفماخ ذجارج انمًخ انذٔنٛح : (1)مىضىع رقم 1

 ذؽٕر انذصح يٍ انرجارج انؼانًٛح تانثعائغ تٍٛ تهذاٌ كم يٍ ػانًٙ انشًال ٔ انجُٕب ٔ :(أ-2)مىضىع انمسرىد رقم 

 .1980ٔ2011فًٛا تًُٛٓا تٍٛ

 . صذٛذح٭ َصف ػاليح نكم اجاتح 

1 

االَؼكاساخ - انشزكاخ ذزفغ كفاءج الرصاد انذٔل انًعٛفح ٔ ذسرفٛذ يٍ انؼٕنًح فٙ آٌ :(3)نمسرىد رقم مقرزحمػىىان1

 .أ ا٘ ػُٕاٌ آخز يُاسة- االٚجاتٛح نؼًم انشزكاخ فٙ انذٔل انًعٛفح فٙ ظم انؼٕنًح  

 .نصف عالمة لإلجابة الصحيحة٭

0،50 

 .اسرزانٛا– كُذا – أرٔتا انغزتٛح  – جاأليٛزكٙانٕالٚاخ انًرذذج  : تانرزذية انرىاسني أسماء ارتغ دول و مىاطق2

 .شزغ انرذرض صذٛذح ٭رتغ ػاليح نكم اجاتح
1 

 :مه ػانم انجىىبب2

 .يصز– اشٕٛتٛا – ذَٕس – انًغزب –  انجشائز :أفزيقيا 

. انؼزاق- إٚزاٌ- تُغالدش- انفٛهٛثٍٛ- اَذَٔٛسٛا-  انصٍٛ:آسيا 

 .يُٓا ػاليح نكم ألرتؼذٔل، رتغ٭ػاليح

 

1 

 .انٛاتاٌ–  رٔسٛا :مه ػانم انشمال 2

 .٭رتغ ػاليح نذٔنح ٔادذج يٍ ػانى انشًال
0,25 

 :أ-2انمسرىد خالل مه3

 .اَخفاض ذزاجغ أ :االذجاِ انؼاو نرؽٕر ذجارج انثعائغ تٍٛ تهذاٌ ػانى انشًال

.  أ ذصاػذارذفاع:االذجاِ انؼاو نرؽٕر ذجارج انثعائغ تٍٛ تهذاٌ ػانى انجُٕب

 .رتغ ػاليح نكم اذجاِ: ٭َصف ػاليح 

0،50 

 

 0،50 .2011 انٗ سُح 1998 ذًرذ يٍ :انفرزج انشمىيح 3

 .جاأليٛزكٙ انٕالٚاخ انًرذذج :اندونح 3

 . انمثؼح   انرٙ ذذًم ػهى انٕالٚاخ انًرذذج االيٛزكٛح:اندنيم 

 .رتغ ػاليح نهذنٛم– ٭رتغ ػاليح نهذٔنح 

0،50 

 

: حافشيه يدفؼان تاندول انمضيفح نهرزحية تاالسرثماراخ االجىثيح4

 . انخهم فٙ يٛشاٌ انًذفٕػاخالصالحداجح انذٔل  -

 .ذغؽٛح أػثاء انذٌٕٚ انذٔنٛح -

 .دػى إػادج انٓٛكهح االلرصادٚح فٙ انذٔل انًعٛفح -

 : االسرثماراخ ػهيهااالقرصاديح نهذياالوؼكاساخ

رفغ - خفط انركهفح االَراجٛح يغ سٚادج االَراض- فرخ آفاق انرصذٚز- ذذسٍٛ الرصاد انسٕق– َمم انركُٕنٕجٛا  -

 .كفاءج اداءااللرصاد فٙ انذٔل انًعٛفح نّ

 . اٌ ذكٌٕ الرصادٚحغيُٓا شز ػاليح نكم ٔاالَؼكاساخ رتغ٭رتغ ػاليح نكم دافش 

1.5 

 .ذٕافمٛح: طثيؼح انؼالقح. 4

 . ؼثٛؼح انؼاللحػاليح نذكز٭َصف 
0،50 

 :ػىامم ذمكه ػانم انشمال مه انرأثيز تفؼانيح في ذجارج انقمح اندونيح 5

 ٔجٕد شزكاخ ظخًح فٙ –ظخايح اَراض ػانى انشًال يٍ انمًخ  ٔ ظؼف اسرٓالكّ يُّ يا ٕٚفز نّ فائط يؼّذ نهرصذٚز 

ٔجٕد اْى تٕرصح  فٙ ػانى انشًال ذؼًم ػهٗ ذذذٚذ ...- ػانى انشًال ذهؼة دٔر انٕسٛػ تٍٛ انًصذرٍٚ ٔ انًسرٕردٍٚ 

  (...اْزاءاخ ،سفٍ) ايرالن ػانى انشًال يسرهشياخ ذجارج انمًخ –...(تٕرصح شٛكاغٕ)سؼز انمًخ 

 ...(..انمًخ انصهة ٔ انهٍّٛ) ذؼّذد االَٕاع انًُرجح يٍ انمًخ فٙ دٔل انشًال–

 . الصحيحة والواضحة ةعالمة واحدة لإلجاب.  عالمتان٭

 

2 

ظآنح إَراجّ الػرًادِ انٕسائم انرمهٛذٚح فٙ سراػرّ : نهقمح" أساسيا" جؼال مؼظم دول ػانم انجىىب مسرىرداػامالن 5

ّٕق يؼّذل انًُّٕ انسّكاَٙ ػهٗ يؼذل ًَٕ إَراض انمًخ -  تًماتم ظخايح ػذد سكاَّ  االػرًاد تشكم كثٛز ػهٗ انمًخ –. ذف

- كًصذر غذاء اساسٙ ٔظؼف انمذرج ػهٗ ذؤيٍٛ االكرفاء انذاذٙ يٍ ْذِ انسهؼح يًا ٚعؽّزِ انٗ االسرٛزاد يٍ انخارض 

انجذٖٔ - االيز انذ٘ ٚؤد٘ انٗ اذالف أ ذزاجغ االَراض انًذهٙ   (...خجفاف، فٛعاَا )انكٕارز انؽثٛؼٛح انؽارئح 

سٛؽزج انصذار٘  )لّهح االراظٙ انّصانذح نشراػح انمًخ - االلرصادٚح يٍ االسرٛزاد يمارَح يغ يا ٚكهفّ االَراض انًذّهٙ  

 االذجاِ َذٕ انشراػاخ انرصذٚزٚح –ٔ انظزٔف انًُاخٛح غٛز يالئًح ساًْد فٙ ذخفٛط كًٛح اإلَراض  (ػهٗ تؼط انذٔل

 ..انمًخ يا اّدٖ انٗ اسرٛزادِ" ٔاترؼاد ػٍ انشراػاخ اإلَراجٛح خصٕصا

.  ػاليح نكّم يًُٓا2/1٭ ػاليح ٔادذج نؼايهٍٛ ٔاظذٍٛ، 

1 



 

 

: قضايا يطزحها انجىىب في حىاري مغ انشمال6

يغ يثذأ انؼٕنًح ٔ نهرخفٛف يٍ ظاْزج " ذًاشٛا :انسثة-  انٗ دٔل انشًال  انٛذ انؼايهح انجُٕتٛح  ْجزج :انقضيح  -

 .انثؽانح

 تٍٛ تٓذف ذؤيٍٛ شزٔغ يُافسح ػادنح:انسثة -ذٕلف انذٔل انصُاػٛح انكثزٖ ػٍ دػى لؽاع انشراػح :انقضيح  -

 .انًُرجاخ انشراػٛح نكافح انذٔل

كٙ ذرُاسة يغ اسؼار :انسثة  (يٕاد أٔنٛح ، يصادر ؼالح ) اسؼار يُاسثح نًُرجاخ انذٔل انُايٛح  ذٕفٛز:انقضيح -

 . َرٛجح دزياَّ يٍ ػائذاخ يانٛح ظخًحانسهغ انصُاػٛح انًسرٕردج يٍ دٔل انشًال

اػادج جذٔنح ،انغاء انذٌٕٚ، )اٚجاد دهٕل يُاسثح السيح انًذَٕٚٛح انرٙ ذؼاَٙ يُٓا ْذِ انذٔل انًذَٕٚٛح ،:انقضيح  -

 انجُٕب ٚؼرثز َفسّ لذ سّذد –تخذيح انذٍٚ " الٌ الرصاد ْذِ انذٔل تاخ يزَْٕا:انسثة  -  (انغاء خذيح انذٍٚ

 ...ارذٓاٌ انمزار انسٛاسٙ نهذٔل انًذُٚح تانذٔل انذائُح.- دَّٕٚ يٍ خالل انفٕائذ انًزذفؼح نخذيح انذٍٚ

  تٓذف ذؽٕٚز انمؽاػاخ االَراجٛح :انسثة -  تُمم انركُٕنٕجٛا انًرؽٕرج انٗ دٔل انجُٕب  انسًاح:انقضيح -

ذًاشٛا يغ يثذأ انؼٕنًح ٔ : انسثة -  انمٕٛد ػٍ صادراخ انذٔل انُايٛح انٗ اسٕاق ػانى انشًال رفغ: انقضيح -

 ...نرًكُٛٓا يٍ ذصزٚف اَراجٓا

 . ػاليح نهسثة2/1 ػاليح نرذذٚذ انًسؤنح، 2/1: ػاليراٌ نًسؤنرٍٛ، ػاليح ٔادذج نكم يًُٓا٭ 

 

2 
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شٕرج االذصاالخ انرٙ غٛزخ يفٕٓو انًسافح ٔ انثؼذ انجغزافٙ ٔ ٚسزخ انرذٕالخ ٔ انرؼايم تٍٛ انذٔل ػهٗ كافح  -

 ....االصؼذج 

 ....شٕرج انًٕاصالخ انرٙ سًذد تًعاػفح دجى انرذفماخ فٙ يجال انسهغ ٔ انرمُٛاخ ٔ االٚذ٘ انؼايهح  -

انشزكاخ انًرؼذدج انجُسٛاخ انذ٘ ادٖ اسدٚادْا ٔ االَرشار انٕاسغ نفزٔػٓا انٗ ذؤشٛز كثٛز ػهٗ دجى انرجارج  -

 انؼانًٛح تسثة اسدٚاد درجح انرُٕع فٙ اَشؽرٓا 

ذخفٛط انزسٕو انجًزكٛح دٛس ادخ اذفالٛاخ انغاخ انٗ ذخفٛعٓا تشكم يهذٕؾ ػهٗ يؼظى انسهغ انًرثادنح تٍٛ  -

 ....انؼذٚذ يٍ دٔل انؼانى 

 و انرٙ دّهد يكاٌ انغاخ ٔ انرٙ ساػذخ ػهٗ انغاء جًٛغ انمٕٛد يٍ ايا1995لٛاو يُظًح انرجارج انؼانًٛح  -

 ...ٔتانرانٙ سٚادج انًثادالخ انرجارٚح انذٔنٛح .انًثادالخ انرجارٚح انؼانًٛح تٍٛ انذٔل االػعاء 

 .....يا اّدٖ انٗ سٚادج انؽهة ػهٗ انسهغ االسرٓالكٛح .ذشاٚذ اػذاد انسكاٌ فٙ انؼانى  -

  ....(..االيٛزكٙ ٔ االٔرٔتٙ  )اػرًاد ًَػ االسرٓالن انغزتٙ  -

 .....انرمسٛى انذٔنٙ نهؼًم  -

 .....ارذفاع يسرٕٖ انًؼٛشح انذ٘ ادٖ انٗ ارذفاع انمذرج انشزائٛح نذٖ يؼظى شؼٕب انؼانى  -

 ػاليراٌ نؼايهٍٛ ػاليح نكّم ػايم يّٕظخ*
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 .َمم اسرصًاراذٓا يٍ يكاٌ انٗ آخز دٌٔ لٕٛد ذذّذ يٍ دزكرٓا سًذد نٓا ب -

ّٓهد نٓا  -  .ذصذٚز يُرجاذٓا يٍ انثهذ انذ٘ ٚمٕو فّٛ فزع انشزكح انٗ ا٘ تهذ آخز فٙ انؼانى س

 .سٕٓنح االسرصًار َرٛجح سٛادج انُظاو انزأسًانٙ فٙ يؼظى دٔل انؼانى ٔ ذذّزن آنٛاذّ انًخرهفح  -

انٗ يُاؼك ػذٚذج  (ذكُٕنٕجٛا–يٓاراخ - يؼارف-يؼهٕياذٛح)سٓهد انؼٕنًح اَرمال انؼذٚذ يٍ يمٕياخ االَراض  -

 .يًا أيٍ نهشزكاخ شزٔغ االسرصًار انًُاسثح

 .٭ػاليح ٔادذج نفكزج ٔاظذح
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 ... انمٕاٍَٛ انعزٚثٛح انرشجٛؼٛح انًُاسثح نؼًهٓا -

 .ذٕفز اسٕاق اسرٓالكٛح كثٛزج تسثة ارذفاع ػذد سكآَا -

 .(.....يٛاِ – ْاذف – يٕاصالخ – كٓزتاء )ذٕفز تُٗ ذذرٛح يالئًح نؼًهٓا  -

 .ذٕفز يصادر انؽالح ٔ انًٕاد االٔنٛح تؤسؼار يُاسثح -

 .ٔفزج انٛذ انؼايهح انفُٛح ٔ انزخٛصح يًا ٚؤد٘ انٗ خفط كهفح االَراض  -

 .٭َصف ػاليح نكم فكزج ٔاظذح
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  انثؽانح :مشكهح اجرماػيح مشرزكح7

 .انسثة نكم يٍ انشًال ٔ انجُٕب  -

إنٗ ػانى انجُٕب ٚؤد٘ انٗ ذمهٛم فزص انؼًم فٙ ْذِ  (انشًال)ال انشزكاخ خارض دٔنٓا االوقاَد: ػانى انشًال  -

 .انذٔل ٔ تانرانٙ ارذفاع دّذج انثؽانح

يُافسح انشزكاخ يرؼذدج انجُسٛاخ نهشزكاخ انًذهٛح فٙ ػانى انجُٕب أدٖ انٗ إلفال ػذد كثٛز : ػانى انجُٕب  -

 .يٍ انًؤسساخ انًذهٛح ٔ صزف ػًانٓا يًا ساْى فٙ ذمهٛم فزص انؼًم ٔ تانرانٙ ارذفاع دّذج انثؽانح 

 .(ػانى انجُٕب)ٔ َصف ػاليح نهسثة  (ػانى انشًال)٭َصف ػاليح نهًشكهح  ٔ َصف ػاليح نهسثة 
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 1 مىها ػالمح نكم 4/1 ػالمح٭ ذزذية انمساتقح ٭ إمكاويح قزاءج انمساتقح 2/1٭ مصطهحاخ ومفاهيم
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