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اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ

المادّة :ال ّتاريخ والجغرافيا
 .Iال ّتاريخ )اختر موضوعا واحدا فقط(
األول  :المقالة
الموضوع ّ
منذ سنوات عديدة ،إنّ ظاھرة الجھاد )أيديولوجيّة إسالميّة( تتوسّع في كثير من بلدان المسلمين
كالجزائر ،و سوريا ،واليمن ،والعراق ،ولبنان.
عرفت الجھاد وأسسه ،ب ّينْ فيما إذا كان الجھاد عامل َ توحيد أو تفريق في العالم اإلسالمي.
بعدما ّ
اريخي
الموضوع ال ّثاني  :ال ّتعليق ال ّت
ّ
» في  12مارس 1947م ،أ ّكد ال ّرئيس األمريكيّ بأنّ » العالم الح ّر« مھ ّدد .فقد أصبح س ّد )حجز(
ال ّ
شيوعيّة األساس ال ّرسميّ لل ّدبلوماسيّة األمريكيّة )أي ما يُعرف بـ »مذھب ترومان«( .وفي موسكو
ّ
الموظفين ال ّدبلوماسيّين يد ّل على رغبة السّوفييت في االستعداد ِألَسْ َوإِ حال ٍة .وفي  5يونيو
فإنّ تغيير
1947م أعطى كاتب ال ّدولة األمريكيّ  ،الجنرال جورج مارشال ،تعبيرا اقتصاديّا وأوربيّا عن السّياسة
الرّئاسيّة .فقد ت ّم رسميّا اقترا ُح مشروعه للمعونة االقتصاديّة )مشروع مارشال( على جميع ال ّدول
األوروبيّة .بعد تر ّدد في البداية تي ّقن السّوفييت بأنّ االقتراح األمريكيّ يھ ّدد سيطرتھم على مناطق أوربا
الوسطى وال ّ
شرقيّة .وفي يوليو جرّوا بحلفائھم في رفضھم للمشروع«.
اريخي للعالم ال ّدبلوماسي،ص.89 :
المصدر :مستخرج من كتاب "ال ّنقد ال ّت
ّ

الـمـطـلـوب
(1
(2
(3

) 06د(
ح ّدد السّياق ال ّتاريخي للوثيقة.
انطالقا من ال ّنصّ  ،وضّح وحلّل اإلجراءات التي ت ّم ا ّتخاذھا من طرف الواليات الم ّتحدة األمريكيّة.
) 08د(
) 06د(
حلّل أثر مشروع مارشال على تطوّ ر العالقات األمريكيّة السّوفييتيّة.

 .IIالجغرافيا )اختر موضوعا واحدا فقط(
األول  :المقالة
الموضوع ّ
»إنّ ال ّنموّ األوربيّ من ّكس  % 1,4 :في سنة 2015م ،في حين أنّ الواليات الم ّتحدة األمريكيّة تؤ ّكد
رجوع نموّ ھا بمقدار حوالي  % 2وترى الصّين  -على ما يبدو  -نموّ ھا على الميزان )االستواء( ،تحت
مقدار حوالي  % 7في السّنة نفسھا«.
المصدر  ،Alterna ves Economiques 2016 :ص .20

اشرح مشكلتين اقتصاديتين تحوالن دون
األوربي ،م ّي ْز ث ّم
بعدما ذ ّكرت إنجاز ْين كبيرين لال ّتحاد
ْ
ّ
نموه.
تحقيق ّ
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اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﺘّﺎرﻳﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ

الموضوع الثاني  :ال ّتعليق الجغرافي
حرر الكبير« )مشال فوشير (Michel Foucher
قوات جديدة » :ال ّت ّ
الوثيقة  : 1ظھور ّ
»يمكننا أن نقترح ترتيبا ّ
أربع قوّ ات قابلة للوصف
منظما حول ثالث مستويات لسلّم القوات .فنجد أوّ ال
َ
بـ »قوّ ات عالميّة« )وھي الصّين ،وروسيا ،والھند ،والبرازيل( أل ّنھا حتميّة ال ّتصاعد ،وثانيا َّ
ست قوّ ات
قابلة للوصف بـ »قوّ ات قا ّريّة« )وھي المكسيك ،وأرزنتنا ،وإفريقيا الجنوبيّة ،والمملكة العربيّة
السّعوديّة ،وإندونوزيا( ،وثالثا وأخيرا َّ
ست قوّ ات قابلة للوصف بـ »قوّ ات إقليميّة محتملة« إذ أ ّنھا في
طريق إقرار مستم ّر )وھي تايالند ،وماليزيا ،وإيتيوبيا "الحبشة" ،ومصر ،وإيران ،ونيجيريا(.
ً
ّ
ست عشرة دولة  ،متصاعدة أم في طريق ال ّتصاعد ،تتقرّر في السّاحة ال ّدوليّة على
ويبدو
جملة ،أنّ
مستويات متفاوتة«.
صور االقتصاد ّية للعالم2016 ،م ،صص  22 :و. 23
المصدر  :ال ّ

الس ّت عشرة المتصاعدة أو ا ّلتي في طريق ال ّتصاعد
الوثيقة  : 2الدّول ّ
صادرات الممتلكات والخدمات
ّاخلي الخا ّم
القوات
اإلنتاج الد ّ
ّ
)PIBبالماليين ($
)بالماليين ($
2 834،6
459،315
قوات عالم ّية
ّ 4
964،7
1 573،3
قوات قار ّية
ّ 6
549،8
1 936،5
قوات محتملة
ّ 6
17 312،7
74 899
العالم
ّ %
ست عشرة دولة  /العالم

ّولي،
المصدر  :حسب من ّظمة األمم الم ّتحدة والبنك الد ّ

 ،in images économiques du monde 2016ص .23 :

المطلوب
 (1احسب نصيب اإلنتاج ال ّداخليّ الخا ّم  PIBبالقيمة ال ّنسبيّة لمجموعات ال ّدول حسب اإلنتاج العالميّ
ال ّداخليّ الخا ّم )الوثيقة ّ ،(2
) 06د(
مبيان مناسب.
مثل ال ّنتائج المحصول عليھا في
ٍ
 (2انطالقا من الوثيقة ّ ،2
مث ْل بواسطة مبيان مناسب صادرات ممتلكات المجموعات وكذا خدماتھا ث ّم
) 07د(
علّق على المبيان.
 (3انطالقا من الوثيقتين )األولى ّ
والثانية( ،اشرح كيف تشارك القوّ ات »العالميّة« و»القا ّريّة« في
) 07د(
مظھر نظام العالم الجديد.

