
 

 

 
  

    
                                                                                                                           وزارح انزرثٍخ انىطٍُخ        

 (انًىضـــــىع)                                                                        
 

 انزبرٌخ وانجغرافٍب انًـــــبدح
 انصفحخ س                                                                                                                                  2:يذح االَجبز انًؼبيم

                   

 انًسهك/ انشؼجخ
  انؼهىو انرٌبضٍخ       –انؼهىو انزجرٌجٍخ 

 (يسهك انؼهىو انشرػٍخ)انزؼهٍى األصٍم 
 انؼهىو االقزصبدٌخ وانزذثٍر
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2 / 1 2 
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  ( ٌ 10 )االشزغبل ػهى انىثبئق - يبدح انجغرافٍب :أوال

 
 .     تفحص جٍذا الْثائك ثن أًجش الوطلْب 

 

   2011سُخ : جذول  رىزٌغ انُبرج انذاخهً انخبو نهىالٌبد انًزحذح وانصٍٍ حست انقطبػبد ثبنُسجخ انًئىٌخ  : 1نىثٍقخ            ا

 التجارج ّالخذهاخ الصٌاػح الفالحح المطاػاخ/ الثلذ 

 77.4 21.4 1.2 الْالٌاخ الوتحذج األهزٌكٍح

 45.9 44.6 9.5 الصٍي
L'annuaire Moci 
du commerce international 
http://www.lemoci.com/Chine/14-Indicateurs-economiques.htm  

 

 رطىر انُبرج انذاخهً انخبو فً انصٍٍ  : 2انىثٍقخ           

 2011 2009 2005 2003 السٌْاخ

الٌاتج الذاخلً الخام 

 تولٍار دّالر أهزٌكً

1757 2225 4990 7301 

-http://fce.ccifc.org/2006                               غزفح التجارج ّالصٌاػح الفزًسٍح تالصٍي:           الوصذر 

07/doc/Presentation_Chine.pdf 

http://www.lemoci.com/Chine/14-Indicateurs-economiques.htm  
                                                                                                                                                                                      

 َص  : 3انىثٍقخ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

هٌذ أى تذأ الشػٍن الصًٌٍ الزاحل دٌٌج سٍاّ تٌٍج  هثادرتَ اإلصالحٍح فً ًِاٌاخ سثؼٌٍاخ المزى        "

ّ لن ٌكي للصٍي أى تتوتغ تِذٍ ... الواضً، شِذ الؼالن تصاػذا غٍز هسثْق فً لْج الصٍي االلتصادٌح 

الٌسة الؼالٍح هي الٌوْ التجاري لْال ّجْد ػذج ػْاهل أساسٍح ٌأتً ػلى رأسِا الشزاكح التجارٌح تٌٍِا 

، ّها تالُا هي اًضوام الصٍي 1979ّتٍي الْالٌاخ الوتحذج التً تذأخ تصْرج هٌظوح ّهطزدج ػام 

  . "2001 ػام WTOلوٌظوح التجارج الذّلٍح 
                    www.siironline.org                          2006-4-22-55الؼذد-تمزٌز ّاشٌطي: الوصذر

 

 نجكــبنىرٌـــبل انجهىي انًىحذيزحـــبٌ الا   

  2012و ــٌىًَ:انؼبدٌخدورح ال
 انسُخ األونى يٍ سهك انجكبنىرٌــــب
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  (  2010سُخ  )ثؼض انًؤشراد انسىسٍىاقزصبدٌخ نهىالٌبد انًزحذح وانصٍٍ  : 4     انىثٍقخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 www.pnud.org    2011تمزٌز التٌوٍح الثشزٌح 

 

 :  المطلوب     
 

  ( ن 2 ) إلى مبٌان مناسب  ( 1الوثٌقة   )حول الجدول- 1     
  ( 1.5) فً البلدٌن ثم فسر ذلك  صف من خالل المبٌان توزٌع الناتج الداخلً الخام - 2     
  ( 1.5)  مظاهر نمو االقتصاد الصٌنً 3 و 2تٌن قياستخلص من الوث- 3     
  ( ن 1.5 ) العوامل المفسرة لنمو االقتصاد الصٌنً  3استخرج من الوثٌقة - 4     
   ( ن 1.5 .) االقتصادٌةو  التباٌن بٌن الوالٌات المتحدة والصٌن فً المؤشرات االجتماعٌة  4ٌقة أبرز من خالل الوث- 5     
  ( ن 2) . انطالقا  من الوثائق ومما درست اكتب فقرة تقارن فٌها بٌن مشاكل االقتصادٌن األمرٌكً والصٌنً - 6     

 

  ( ٌ 10 )يىضىع انًقبنً - يبدح انزبرٌخ : ثبٍَب

 

:  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 الحزتٍي -

 

:  انًىضىع 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 -

        (2012 ٌىٍَى : انؼبدٌخدورحال)انسُخ األونى يٍ سهك انجكبنىرٌب - نجكـــبنىرٌـــــب ل انجهىي انًىحذيزحـــبٌ الا

 (يسهك انؼهىو انشرػٍخ)انزؼهٍى األصٍم-انؼهىو انرٌبضٍخ- انؼهىو انزجرٌجٍخ: انًسهك/انشؼجخ

 انؼهىو االقزصبدٌخ وانزذثٍر- 

 اــــــــارٌخ وانجغرافًـــانذ: يـــــبدح                                                   

 

 انًىضىع

 الصفحح

2 / 2 

 انؼًر يزىسظ انجهذ

ػُذ  انًزىقغ

انىالدح 

 ثبنسُىاد

 يزىسظ

سُىاد انذراسخ 

 انًزىقغ ثبنسُىاد

حصخ انفرد يٍ 

انُبرج انذاخهً 

 انخبو

 يؤشر

انزًٍُخ 

 انجشرٌخ

انررجخ 

انؼبنًٍخ فً 

يؤشر انزًٍُخ 

 انجشرٌخ

انُبرج 

انذاخهً 

 انخبو

انررجخ 

انؼبنًٍخ فً 

انُبرج 

 انذاخهً انخبو

 انىالٌبد 

 انًزحذح

  األيرٌكٍخ 

78.5 16.0 43017 0.910 4 14624 1 

 انصٍٍ

  

73.5 11.6 7476 0.687 101 5878 2 
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