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 مادة الجغرافيا :االشتغال بوثائق ()10/10
اقرأ (ئي) بتمعن الوثائق األربع اآلتية إلنجاز المطلوب:
الوثيقة :1الناتج الوطني الخام( )PNBلبعض القوى االقتصادية (مليار دوالر سنة )2016
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الوثيقة :2
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المصدر:
فقد بدأ ينتعش،
األورو"،
الدولي" ،
الةنك منطقة
النمو في
« رغم أن نمو االقتصاد الفرنسي ال ي ال بطيئا ،مقارنة بمتوسط نسةة
وحالة سو العم تتحسني الك أن فرنسا تمتلك قطاعات رناعية قادرة عل التنافسية العالمية ...فوضعية الصناعات
العسكرية جيدة تسمح بتصدير منتجات اات قيمة مضافة عالية تؤكد عل القوة العسكرية الفرنسية ،ورناعة الطيران
منتعشة بفض طائرات"اآليرباس" ،ورواريخ "أريان" ...ونفس الشيء بالنسةة لصناعات التكنولوجيا الفائقة الدقة
والصيدلة والةتروكيماويات والسيارات .كما هدت الفالحة تطورا ملحوظا منذ عام .1945
تعتةببر فرنسببا اآلن ،القببوة الفالحيببة الرائببدة فببي االتحبباد األوروبببيي تنببتو وتصببدر ،بشببك كةيببر ،القمببح واللحببوم
ومنتجببات األلةببان والفواك ب  ...يمكببن تفسببير ؛ببذا النجاحببات بارتفبباع مسببتوى تو؛يب األطببر والمسببتخدمين وخةببراتهم،
واالستفادة من مؤسسات الةحث العلمي والتكوين ،واستقةال االستثمار األجنةي».
Olivier Pasquier, Pourquoi la France est encore une grande puissance ? In "la Plume Dauphine" (journal de l’Université
Paris-Dauphine), du 28 Mars 2017.
الوثيقة :3

« ارتفعت قيمة الصادرات اليابانية في عام  ،2015بنسبةة  3,5%لتصب للب  560مليبار "أورو" .وانخفضبت
قيمة الواردات بنسةة  8,7%لتص لل  581مليار"أورو" .بعد أربع سنوات من االنكمبا ،،انخفب العجب التجبار
بنسةة  78%نتيجة النخفاض قيمة واردات الوقود األحفبور بنسبةة  .34,1%وتشبم الصبادرات أساسبا ،السبلع اات
القيمة المضافة العالية ،ومختلف اآلالت ،وأج اء ال َم ْر َكةَبات وال َم ْر َكةَبات الجبا؛ ةي فبي حبين تتبولف البواردات أساسبا
من المحروقات والمواد الخام المعدنية واألغذية ،فضال عن السلع التي تنتجها المصانع الموجبودة فبي جنبور بر
آسيا ...ويالحظ أن نوع الشركاء التجاريين الرئيسيين آخذ فبي التييبر… وستسبتفيد الياببان مبن وضبعها االقتصباد
االستراتيجي في المنطقة مع بدء سريان اتفا الشراكة عةر المحيط الهادئ ،وستكون قبادرة علب تع يب ربادراتها
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الوثيقة :4
« غالةا ما تورف الفترة الممتدة من انهيار االتحاد السوفياتي ( )1991للب أزمبة "الركبود الكةيبر" (،)2009-2007
بونها "لحظة أمريكية" ،تجسد أفق ؛يمنة غير مسةوقة .لكن ،ومنذ ؛بذا األزمبة ،تييبر الوضبع وتضباربت الصبراعات
العالمية عل السلطة من خالل بروز قوى اقتصبادية وسياسبية جديبدة فبي السباحة الدوليبةي فوربةح العبالم يعبرف اآلن
توازنا تدريجيا جديدا متعدد المراك  .ومن ؛نا يطرح التساؤل :؛ أرةحت الواليبات المتحبدة األمريكيبة مجبرد "قبوة
اقتصادية عظم " ،من بين قوى عظم أخرى ،وعل وج الخصوص :الصين واالتحاد األوروبي والةرازي ؟
لن الواليات المتحدة األمريكية بلد اسع ،غني بالموارد بما فيها المواد األوليبة ،ويتبوفر بفضب ؛بذا التبرار علب
لمكانات تنموي ة من الدرجة األول ي لن مستي ومسبتثمر جيبدا باعتمباد النظبام الرأسبمالي البذ ازد؛بر فبي ؛بذا الةلبد:
استيالل المعادن واليابات واستخدام األراضي لل راعة والمنباظر الطةيعيبة والمنباطق المحليبة لالسبتجمام والسبياحة،
والتجمعات الحضرية الضخمة والمراك الصناعية العمالقة لل جانب تراكم رأس المال».
LERICHE F. (Sous-direction), Les États-Unis, Géographie d’une grande puissance, © Armand Colin, 2016, p.p.1-2

المطلوب:
1ـ عرف ( ) جيرافيا ما يوتي :قوة اقتصادية عظم ـ قوة اقتصادية راعدة ـ قوة فالحية.
 2ـ قارن ( ) بين القوى االقتصادية الممثلة في الخريطة من حيث الناتو الوطني الخام.

(3ن)
(2ن)
(3ن)

3ـ استخرج ( ) ما يوتي:
أـ من الوثيقة  :2مظا؛ر نمو االقتصاد الفرنسي والعوام المفسرة لهذا النموي
ر ـ من الوثيقة  :3تطور وضعية المي ان التجار لليابان والعوام المفسرة لهذا التطوري
ج ـ .من الوثيقة  :4العوام المفسرة الستمرارية قوة الواليات المتحدة األمريكية في العالم رغم رعود قوى
منافسة.

4ـ اكتب ( ) ،انطالقا من مكتسةاتك ،فقرة تةرز (ين) فيها مشاك الصناعة في الواليات المتحدة األمريكية.
(2ن)
 مادة التاريخ :موضوع مقالي ()10/10
اكتب (ي) ،حسب اختيارك ،في واحد من الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول:
ساعد تد؛ور اإلمةراطورية العثمانية في توغ االستعمار بالمشر العربي ،وفي تمرك الحركة الصهيونية
بفلسطين مما أدى لل اندالع الصراع العربي اإلسرائيلي.
اكتب ( ) موضوعا مقاليا تةرز (ين) في ما يوتي :
 ظروف التوغ االستعمار في منطقة المشر العربي من  1916لل 1920ي
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 أ كال تمرك الحركة الصهيونية بفلسطين لل غاية 1948ي
 تطور الصراع العربي اإلسرائيلي من الحرر العربية اإلسرائيلية األول  1948لل حرر أكتوبر. 1973

الموضوع الثاني:
أثر االستيالل االستعمار عل المجتمع الميربي في فترة الحماية ،مما ساعد عل تع ي الحركة الوطنية
الميربية ،وموارلة كفاحها من أج ني االستقالل.
اكتب (




) موضوعا مقاليا تةرز (ين)في ما يوتي :
آثار االستيالل االستعمار عل المجتمع الميربي في فترة الحمايةي
أساليب الكفاح الوطني الميربي خالل فترة مابين الحربيني
تطور الكفاح الوطني الميربي من  1944لل .1956
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