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المادّة :ال ّتاريخ والجغرافيا
.I

ال ّتاريخ )اختر موضوعا واحدا فقط(
األول  :المقالة
الموضوع ّ
في الفترة ما بين  1945و1947م ،قطعت الواليات الم ّتحدة األمريكيّة وا ّتحاد الجمھور ّيات االشتراكيّة
السّوفياتيّة عالقاتھما لل ّدخول في مرحلة المواجھة.
القوتين العظميين ث ّم ح ّلل نتيجتين لھذه الحالة الجديدة في العالقات
اذكر أسباب القطيعة بين ھاتين ّ
الدّول ّية.
الموضوع ال ّثاني  :ال ّتعليق
إنّ ّ
الطريق الوحيد للخالص بين الفلسطينيّين واإلسرائيليّين ھو إنشاء دولتين (...) .على الرّغم من
المجھودات الّتي بذلناھا طوال سنين ،ظ ّل إنشاء دولتين في مأزق...

ّ
ليس لنا
الحق ،روحا ووعياّ ،أال نفعل شيئا أو ّأال نقول شيئا و نحن نرى أمل السّالم يتب ّدد ) (...تبدو أنّ
إسرائيل ال تؤمن ّإال بفكرة »إسرائيل العظمى« وترفض فكرة إنشاء دولتين ...طيلة فترتيْ رئاسة بارك
أوباما ،تعھّدت اإلدارة األمريكيّة بصيانة أمن إسرائيل...إنّ معظم األراضي الّتي كان من المفروض
تسليمھا إلى الفلسطينيّين حسب ا ّتفاقيّات أسلو ) (Osloأصبحت ِم ْلكا إسرائيليّا ...وال ّدول العربيّة لن تقوم
بتسوية عالقاتھا مع إسرائيل ما لم تقم ھذه األخيرة بح ّل مشكلتھا مع الفلسطينيّين ...ھل يرغب واح ٌد،
إسرائيليّا كان أم أمريكيّا ،في أن يعيش تحت االحتالل ؟ ) (...يجب أن يكون بيت المق ّدس عاصمة
لل ّدولتيْن معا )اإلسرائيليّة والفلسطينيّة(
األمريكي للشؤون الخارج ّية في حكومة بارك أوباما حول ال ّنزاع
المصدر  :مقتبس من خطاب جون كيري ،الوزير
ّ
اإلسرائيلي
العربي بتاريخ 2016 /12/ 20م.
ّ
ّ

الــمــطــلــوب
 /1ح ّدد السّياق ال ّتاريخي لألحداث المذكورة في الوثيقة.

) 06د(

 /2اشرح ما تحته ّ
خط.

) 09د(

 /3ح ّدد مدى األثر ال ّتاريخيّ لخطاب جون كيري حول العالقات اإلسرائيليّة الفلسطينيّة.

) 05د(
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اﻟﺘّﺎرﻳﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ

 .IIالجغرافيا )اختر موضوعا واحدا فقط(
األول  :المقالة
الموضوع ّ
ت قد دفع الواليات الم ّتحدة األمريكيّة إلى استغالل
»كان انفجار أسعار المحروقات طوال األَ ْل َف ْي ِنيَّا ِ
نفطھا .وھذا االندفاع إلى ّ
الذھب األسود جعل من ھذه البالد أوّ ل منتج عالميّ للخا ّم«.
المصدر ،Alterna ves économiques 2016 :ص .81

السابقة ال ّذكر ،ح ّلل مكانة ال ّطاقة في ال ِج ُيو السياس ّية العالم ّية ،ث ّم تأثي َر مسألة
على ضوء العبارات ّ
األمريكي.
ال ّطاقة في االقتصاد
ّ
الموضوع ال ّثاني  :ال ّتعليق
الموضوع :ال ّتجارة الخارج ّية لليابان
تطور ال ّتجارة اليابان ّية في الفترة ما بين 2011-1980م )بالمليارات من الينّ "("yen
الوثيقة ّ : 1
سنوات
ال ّ
الواردات
صادرات
ال ّ

1980
31990
29380

1985
30200
40260

1990
31100
40720

1995
32400
43230

2000
38480
44300

2005
58630
64885

2011
68047
65555

المصدر  :وزارة المال ّية – AFP

ألول خسارة تجار ّية سنو ّية منذ  31سنة.
تعرضت اليابان ّ
الوثيقة ّ : 2
تع ّرضت اليابان في سنة 2011م ألوّ ل خسارة تجاريّة لھا منذ سنة 1980م وذلك بسبب االضطرابات
المرتبطة بزلزال  11مارس ،وبفاتورة طاقيّة مرتفعة ّ
الثمن بسبب حادثة فوكوشيما ).(Fukushima
وقوّ ة عملة " ."Yenصرّح وزير الماليّة أنّ الخسارة ال ّتجاريّة للقوّ ة االقتصاديّة العالميّة الثالثة قد بلغت
 2492.7مليار من الينّ )حوالي  25مليارا من اليُورُو( على مجموع السّنة .،فقد قفزت الواردات
بـنسبة  12 %بسبب فاتورة طاقيّة مرتفعة ّ
الثمن بسبب تزايد المشتريات من قيمة البترول )(21 %+
والغاز ّ
الطبيعيّ السّائل ) .(37.5 %+ومنذ كارثة فوكوشيما لم تعد الجزيرة تتو ّفر ّإال على  6وحدات
لتوليد ّ
الطاقة على مجموع يق ّدر بحوالي  54وحدة .وقد رفعت اليابان أيضا مشترياتھا المتعلّقة بالموا ّد
الغذائيّة إلى حوالي  12.4 %بالقيمة.
المصدرٌ :تو ِك ُيو 2012 / 01/ 25 - AFPم.

الـمــطــلــوب
 /1انطالقا من الوثيقة  1،احسبْ رصيد ال ّتجارة اليابانيّة في الفترة ما بين َ 1980و 2011م ّ .
مثل
) 07د(
ان م َُالئ ٍِم .ث ّم علّق عليه.
ال ّنتائج المحصول عليھا في ِم ْب َي ٍ
 /2انطالقا من الوثيقة  ،2ميّز أسباب الخسارة ال ّتجاريّة لليابان ث ّم اشرح واحدا ھذه األسباب حسب
) 07د(
اختيارك.
 /3حلّل آثار صعوبات االقتصاد الياباني في ھيمنتھا على آسيا المُطِ لَّ ِة على المحيط الھادي.

) 06د(

