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 الحضرية األوروبيةباريس مركز الشبكة  ①

رغم موقعها البعيد عن  تبدو باريس. هي أكبر مدينة فرنسية و ثاني أكبر مدينة أوروبية بعد لندن و هي من أكبر حواضر العالم" ... 

، وهو ما أهلها المجرة الحضرية األوروبية في مركز هذه الشبكة، فبواسطة مطاراتها، هي األكثر نفاذا على مستوى النقل الجوي

 ."إلدماج كامل القارة األوروبية

 .5002نشر كوالن  -فرنسا في أوروبا :فناكور. ف

 باريس حاضرة عالمية ②

مؤسسة من مجموع األربعين األكبر  81من مقرات الشركات األجنبية المقيمة في فرنسا، كما تأوي  %52تضم باريس " 

 .كما نجد بها مكاتب و مراسلين لجميع المؤسسات االعالمية العالمية... على المستوى الوطني

ت مبتكري الموضة في أشهر محال( منطقة اإلليزيه " ) المثلث الذهبي" باريس هي عاصمة الموضة العالمية حيث يضم 

 .العالم

موقعا ثقافيا وأثري و تاريخي ذات صيت عالمي، يوجد منها في الحاضرة باريس وهي األكثر زيارة مثل  52تملك فرنسا 

 ."، متحف اللوفر، قوس النصر، مدينة العلوم و مركز جورج بامبيدوقصر فرساي

 .5002أفريل عدد   L’expansionملف و رد في مجلة -باريس قوة عظمى

 الجاذبية السياحية لباريس ③

 –مليون سائح  22أكثر من  5002تتصف باريس بمكانة متميزة في مجال السياحة في العالم، استقبلت المدينة سنة  "

مليون منهم مركز المدينة، و قد مثلت بذلك أول وجهة سياحية في العالم متقدمة على  52زار  -ب و فرنسيينـــــــــــــأجان

 (.مليون سائح في نفس الفترة  20) مدينة نيويورك 

يستقطب النشاط السياحي . أضعاف بالنسبة لنيويورك مثال 2أضعاف عدد سكانها مقابل  80يمثل زوار المدينة أكثر من 

 ..."من مجموع النشطين بهذه الحاضرة % 85

 .5002 -الحاضرة الباريسية :ديهمال. ف

 األهمية الجامعية لباريس ④

تحتضن . طالب في جميع االختصاصات و هي يذلك أول قطب جامعي في فرنسا 000000تجاوز عدد الطلبة بباريس " 

تعود األهمية الجامعية الى . المدينة طلبة من جميع أنحاء العالم، أفارقة و آسيويين  الى جانب األمريكيين و باقي األوروبيين

التي أكسبت  Paris-Sorbonneو خاصة جامعة الصربون   80ن عراقة الجامعات الفرنسية التي تأسست منذ القر

 ."باريس شهرة علمية عالمية

 www.eduparis.netعن موقع 

 المطلوب: 

 

 قدم الوثائق -

 (ن  8) استخرج العوامل التي أهلت باريس للقيام بدور ثقافي وسياحي في أوروبا و العالم؟  -

 (ن  6) صف وظائف باريس كحاضرة عالمية؟  -

 

 (ن  6) المنهجية و اللغة  -

 ساعة :التوقيت

 

 


