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  الّتاريخ والجغرافيا:  الماّدة

 )اختر موضوعا واحدا فقط: (  الّتاريخ  - أ
  المقالة :الموضوع ا�ّول 

إّن أزمة الّث$ثينات من القرن العشرين قد أّدت إلى إضعاف ا�من الجماعّي وساعدت على الّصعود 
  .مّما زّج بالعالَم في أكثر الحروب شراسة في تاريخه لّتوّسعيّ اّتجاه ذات ا* بقّوة ا�نظمة الّشرسة 

ثّم حّللْ من العبارة المذكورة أع�ه، سببْين للحرب العالمّية الّثانية، و الّلذين لھما ع�قة بأزمة  مّيز
  . م1929سنة 

  عليق على نصوص تّ ال: الموضوع الّثاني 
شعب بدون أرض يبحث عن أرض بدون «: عندما يكون سيودور ِھْرزيل، مؤّسس الّصھيونّية يقول «

  (...) بتطّوره في المستقبللم يكن واعيا بوجود شعب عربّي في فلسطين و*  »شعب
كان يخرج منتصرا (...) ؛ كان يرجع إلى وطنه الّتاريخّي  شعب مبعثر، يكاد يكون ضائعا اجتمع لينشأ

أن  أمكنأصبح إسرائيل الّتعويض الوحيد إْن (...) من خمس حروب رغم قلّة عدد رجاله وأسلحته 
ولم . س$م شامل مع الجيران العرب:  قتحّق لكّن غرضا أساسّيا لم يَ . ك تعويض من ا�ُلُوُكْستيوجد ھنا

   (...)المسألة الفلسطينّية الّتي تشّكل، حّتى أّيامنا ھذه الخطَر الّرئيسّي الّذي يھّدد أمنه يتّم أيضا حّل 
مع مصر الّتي   "Camp David" فيدد كمب ، بعكسفلسطينّية ائيلّيةر، بدأنا مصالحة إس"ولُ سْ أُ "في 

ين تكتسي ميزًة نيّ يفا*ّتفاقّيات مع الفلسط(...). وبعكس ا*ّتفاقّية مع ا�ردن الّتي تبعتھا  ،سبقت أسلو
 الكيان الفلسطينيّ بقد تّم ا*عتراف  الّس$م، لكنقد اّتفقنا على وسيلة تؤّدي إلى  في أسلو، كّنا: أخرى 

في تاريخ  موجودا $ل لم يكن قطّ على استق الحصول ھذا الّشعب انيةإمك إيجادوكذلك ضرورة  ،أيضا
فقد ُوِلد شيٌء جديد في : فا�مر * يتعلّق با*ّتفاق في شيء كان موجودا من قبل . الّشرق ا�وسط

   ».أسلو
، 54: ، رقم العالم الّدبلوماسي، Manière de voirمن خطاب شيمون بيريس، الّصادر في  مقتطف :المصدر

  .18: ص  م،2000ديسمبر  -نوفمبر
   وبـــلــطـمـال

عّرف بصاحب الّنّص موّضحا الوظائف الّتي تقلّدھا في ب$ده، ثّم حلّل حدثا اشتھر به في البحث  )1
 )د 06(                                   .                                عن الّس$م في الّشرق ا�وسط

 ) د 06.  (حّدد الّسياق الّتاريخّي لNحداث المذكورة داخل الّنّص، خاّصة المتعلّق منھا باّتفاقيات أسلو )2
 )د 08.           (حلّل أسباب فشل اّتفاقيات أسلو وانعكاسات ذلك على الع$قات اOسرائيلّية العربّية )3

  
 )اختر موضوعا واحدا فقط( :   الجغرافيا  - ب

  المقالة :الموضوع ا�ّول 
وخصوصا  بقّوة عود قارة آسياوھذا نتيجة ص. في الماضي ان عليهنشاھد بروز عالم أكثر تعّددّية مّما ك

من البلدان التي تفرض نفسھا إّما عن طريق  مجموعةصعود الّصين الّشعبّية والھند وكذلك البرازيل و
  ... وإّما عن طريق قّوتھا الّسياسّية قّوتھا ا*قتصادّية 

قتصادي اّلذي تنتمي إليه البلدان المذكورة داخل العبارة الّسابقة الّذكر، اْ;ِ -ويُ جِ الْ بعد توضيح ا8طار 
ا�عضاء ا�خرى في ھذا الكيان ثّم حلّل دورھا في إعادة الّنظر إلى الّنظام ا;قتصادّي  البلدان وّضحِ 

  .  والّسياسّي العالميّ 
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  وثائقعليق على تّ ال: الموضوع الّثاني 

  تركيا بلد في البحث عن قّوة :  الموضوع

  مؤّشرات اجتماعّية اقتصادّية لتركيا :  1الوثيقة 

الّسكان 

  بالم$يين نسمة

خلّي االّناتج الدّ 

  ةللّساكن/ الخامّ 

مؤّشر الّنمّو 

  البشري

  نصيب القطاعات داخل الّساكنة الّنشيطة

ّثانيالقطاع ال  القطاع ا�ّول لّثالثالقطاع ا   

78،665830  9130،03 $  0،767  23،5 %  25 %  51،5 %  

Année stratégique 2018, image économique du monde 2: المصدر  017.    

  :  2الوثيقة 

حاول ا*ّتفاق مع ا*ضطرابات الّسورّية واجھت تركيا أزمة ھجرة لم يسبق لھا مثيل ، والّتي با*رتباط 

  ...لھا حل\  إيجادَ م مع ا*ّتحاد ا�وربّي 2016المبرم، في بداية مارس

   أن تتكّفل جميع ال$جئين الّذين وصلوا إلى الجزر اليونانّية انط$قا من سواحلھا فقد قبلت تركيا 

صيرورة ا*نضمام إلى ا*ّتحاد  استئنافبمقابل معونة أساسّية ووعود تأشيرات للّرعايا ا�تراك و

عملّيات اّتھام المعارضين  ، وبلغترتدھوت تفإّن حالة الّسياسة الّداخلّية أخذوفي نفس الوقت  .ا�وربيّ 

 01ا*نتخابات الّتشريعّية الجارية في في  AKPوفوز الحزب ... ذروتھا لّناقدينالّسياسّيين والمحامين ا

ا*نحراف ا*ستبدادي لنظام يزداد تمركزه تدريجّيا حول شخص  إسراعم كان متبوعا ب2015نوفمبر 

  . رئيس الجمھورّية وحده

فنسبة الّنمّو تّمت إعادة الّنظر إليھا ... الّتضّخم  ليست مقلقة ما عدا ا*قتصادي- ورُ اكْ المَ  اتفمؤّشر

 للّسنة حتما*تا*و ؛ م2015في  %3،5لك بالّنسبة للّتقديرات، لتصل أخيرا إلى حوالي بزيادٍة وذ

و الفاتورة الّطاقّية الّتي كانت ُتزھق الميزان الّتجارّي خّفت مع . م ستصل إلى أبعد من ذلك2016

عند نھاية  % 11فقد تزايدت لتصل  إلى . سقوط كلفة برميل البترول، لكّن نسبة البطالة ظلّت مقلقلة

  . الّسنة

 Image économique du monde 2017  :المصدر 

  المطلوب

اشرح . رسما بيانّيا مناسبا لنصيب القطاعات داخل الّساكنة الّنشيطة ضعْ  1انط$قا من الوثيقة رقم  )1
 )د 06.                                                                                    (الّشكل المرسوم

 )د 07(        .               ن من عناصر القّوة الّتركّيةاعتمادا على الوثيقتين حّدد ثّم حلّل عنصريْ  )2
 .حلّل واحدا منھا حسب اختياركوّضح الّتحّديات الّتي تواجھھا تركيا ثّم  2 ةانط$قا من الوثيق )3

  )د 07(                                                                                                          


