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المجموعة األولى

الفاكس  – 39 67 864 )221( :الهاتف81 65 824 :

المادّة :ال ّتاريخ والجغرافيا

.I

ال ّتاريخ (اختر موضوعا واحدا فقط).

األول  :المقالة (=اإلنشاء المعتاد)
الموضوع ّ
شعوب التي كانت تحت سيطرة االستعمار تعمل ،غداة الحرب العالميّة ّ
«أخذت ال ّ
الثانية ،لل ّتخلّص من
األنظمة االستعماريّة والمطالبة باستقاللها» .
حلّل من خالل مثالين مختلفين األسباب التي جعلت من الحرب العالميّة ّ
الثانية منطلقا للكفاح من أجل
تحرّ ر ال ّ
شعوب التي كانت تحت سيطرة االستعمار.
الموضوع ال ّثاني  :ال ّتعليق (=ال ّتحليل المعتاد)
«لم تكن شركة قناة السّويس الكائنة في باريس ّإال استغالال مطلقا ]...[.سوف نحصل على جميع
الحقوق التي خسرناها [ ]...بتدمير دولة كانت تعيش داخل دولتنا .]...[ .إنّ تأميم قناة السّويس أصبح
اآلن أمرا واقعيّا :عادت إلينا أموالنا ،وعندنا  35مليونا من الجنيهات بالسّندات ]...[ .واليوم ،فإنّ
المصر ّيين أمثالكم هم الذين سيديرون شركة القناة ،ويأخذون ترتيب المنشآت المختلفة ويقومون
بالمالحة داخل القناة ،أي :داخل أرض مصر».
السويس ،بتاريخ  26يوليو 1956م.
خطاب جمال عبد ال ّناصر حول تأميم قناة ّ

المطلوب
 )1عرّف ال ّنصّ وصاحبه.
 )2ح ّدد السّياق ال ّتاريخي لهذا ال ّنصّ .
 )3حلّل فيما ال يق ّل عن عشرة أسطر أسباب ونتائج تأميم قناة السّويس.

.II

(05د)
(05د)
(10د)

الجغرافيا (اختر موضوعا واحدا فقط).

األول  :المقالة (=اإلنشاء المعتاد)
الموضوع ّ
«على الرّغم من ضيق مساحة أراضيها و تضاريسها الجبليّة وقلّة مواردها ّ
الطبيعيّة ،فإنّ اليابان
تش ّكل قوّ ة صناعيّة واقتصاديّة عظمى في العالم».
فعلى ضوء العبارة السّابقة حلّل أسس وحدود قوّ ة اليابان.
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الموضوع  : 2ال ّتعليق (=ال ّتحليل المعتاد)
الموضوع:

اقتصاد بالد السّنغال

الوثيقة  :1المؤ ّ
شر االجتماعيّ االقتصاديّ لبالد السّنغال سنة 2012م
الواردات
اخلي الخا ّم
ال ّناتج
العدد الكلّي
اإلجمالي ال ّد ّ
ّ
بالماليير من
س ّكان
( )P.I.Bبالماليير من
لل ّ
الدّوالرات
الدّوالرات
4.933
15,2
14.133.300

صادرات
ال ّ
بالماليير من
الدّوالرات
2.441

المصدر :صور اقتصاد ّية للعالم 2015م.

الوثيقة  :2األنصبة ( )%لمختلف قطاعات ال ّنشاط داخل ال ّساكنة ال ّنشيطة.
ساكنة ال ّنشيطة
ال ّ
5.928.261

األول
القطاع ّ
34

القطاع ال ّثاني
20

القطاع ال ّثالث
46

المصدر :صور اقتصاد ّية للعالم 2015م.

المطلوب
 -1انطالقا من الوثيقة  ،1احسب ال ّناتج اإلجماليّ ال ّداخليّ الخا ّم ( )P.I.Bللفرد في سنة 2012م04( .د)
 -2انطالقا من الوثيقة  ،2ضع رسما بيان ّيا دائريّ ال ّ
شكل لتوزيع السّاكنة ال ّنشيطة حسب قطاع ال ّنشاط ث ّم
(08د)
علّق على ال ّرسم.
(08د).
 -3انطالقا من الوثيقتين ،ع ّين مشكلتين مختلفتين القتصاد السّنغال ث ّم حلّلهما.

