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ساعات 4:  مدّة                                                                                                           

  L-AR:  شعبة                  مكتب البكالوريا                                                                                 

  4: المعامل                                                                                                   office@ucad.edu.sn:  عنوان البريد

    )1er groupe(األولىالمجموعة                                                                         officedubac.sn الموقع في الويب :

  التّاريخ والجغرافياالماّدة: 

  ()اكتب في موضوع واحد فقط :  التّاريخ -أ
 المقالة األّول:الموضوع 

ذوي النزعة التحريفية وفييت أمام السّ  ين  ينِ ، وارَث لِ الجوانبفي بعض  ،اعتبر نفَسه الّذي ُدونغإّن َماُوو ِزى »
 محاربة اإلمبرياليّة بشّدة )...(ل سعىكان قد 
أبريل سنة  24و 18بين  )فترة ما "بَان ُدون غ" مؤتمر الّذي تّم التّعبير عنه خالل  يّ المثالالعالم الثّالث و)...( 
 الوطنيّة اإلفريقيّة )...(  حركاِت التّحريريّةَ الّصين لل دعم ر أيضابرّ م( 1955
اَلستعمارية سيَطَرة الخاضعة لل قد أيّد فكرة تحرير األراضي م(1976- 1898) ن  ََلي  يُشو إِ وكان )...( 

الحركة ساند هذه أبرز من تخالل الّسنوات الخمسة عشرة المقبلة. وكانت ِبيِكين تريد بكّل صراحة أن تكون 
 «ها باإلمبرياليّة.همت تتّ على حساب روسيا الّتي كان

َدا ات من مقاَلتمقتطف المصدر:            in Diploweb.com. م2012يوليو  16بتاريخ ، نشرها َجاسُونََما ِكيِيِسى بُوَزن 

  المطلوب
دوَر عمَرة، ثّم قَيِّم  قّدمته الّصيُن للّشعوب المست مبّرراِت الّدعم الّذيو، حلّل طبيعةَ هذه المقوَلتمن  انطالقا

 في تحرير أراضي إفريقيا المستعمَرة. الشرقيةدول الكتلة 
  مطابقا لمنهجيّة كتابة المقالة.يجب على اإلنتاج المطلوب أن يكون  تنبيه:

 

 التّعليق على وثائق  :الثّانيالموضوع 

األفارقة . وقد كّون هؤالء ةاألفارق موضع اهتمامإّن األخذ بعين االعتبار مصيَر القاّرة اإلفريقيّة كان »
منّظمات مدنيّة وسياسيّة ذات طابع قومّي. وهكذا كان الوضع في المستعمرات اإلنجليزيّة  بأنفسهم

 ، "ُهوفِيْت بَُوانِى"، و"ُكَواِمى ُكُروَما"أمثال  ةأفارق قادة ظهوروالفرنسيّة في إفريقيا. وكنّا نالحظ أيضا 
 . "ورْ نغُ يدار سِ ولد سِ لوو بُ " و

فعمليّات التّنسيق لهذه الحركات التّحريريّة كان قد نّسقها مؤتمر الّشعوب  الّدولي،وعلى المستوى 
م( 1945، )َماْنِشْشتِيرللوحدة األفريقية الشاملة الخامس المؤتمر و، م(1927)بركسيل  المضطهدة
. ةالّصينيّ في الهند  السالمقضيّة  مناقشةمن أجل  م1954أبريل  5الّذي تمّ عقده بتاريخ  "ُكلُوْمبُو" ومؤتمر
 18في  الذي عقد ،"باندونع"أصبح مؤتمر قد المشهور.  "بَان ُدون غ" إقامة مؤتمرفكرة  أُطلقتومن هنا 
االستعمار الّذي استمرت عمليته بعد إنهاء  قرارا بشأن اتخذ؛ إْذ مرجعا تاريخيا حاسمام، 1955أبريل 

 داخل األراضي المستعمَرة.بضع سنوات 
 من جهة    يَعتبر، يا وإفريقيا داخل العالم المعاصركّل من آسلتقييم موقف  عقد هذا المؤتمر الّذي

ا يجب » «اَلستعماَر بكّل مظاهره» للحقوق  إنكارا» يعتبره ،، ومن جهة أخرى«وضع حدّ له على الفورشرًّ
مجّرد نقطة  "بَان ُدون غ" مؤتمر تعتبر" رتغالالبُ "كانت ...  «منّظمة األمم المتّحدة ان ولميثاقاألساسيّة لإلنس

ـ فيما يبدو لم تكن الّسلطات الحاكمة في البرتغال تفهم  وبكل صراحةعنصريّة ...  ال مظاهرل حاسمانطالق 
هو أنّه منذ ذلك  يدتّباع نفس اَلتّجاه. واألكَل على استعداد أيضا تكن"، ولم ن ُدون غاب" مؤتمر رسالةمعنى ـ 

اضطرابات داخل المستعَمَرات  نالحظم بدأنا 1956ومنذ سنة . عليه لم تعد األمور كما كانتالمؤتمر 
 «اإلفريقيّة التّابعة لفرنسا.

 م. 2012سنة  ،36-35-34، صص: Harmattan ، القرنفلنفوذ حروب التّحرير على ثورة أبو حيدر،      
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المجموعة                                                     والجغرافيا                                                                            التّاريخ 

 (groupe er1)األولى

  المطلوب
 ووظيفته أيّام وقوع هذهموّضحا جنسيّة كّلٍّ منهما زعيمي ن قوميي ن إفريقيي ن مذكورين في النّّص عّرف  .1

خي نثّم حلّل حدثي ن مُ  اث،حداأل   د( 06)م. 1960م و1946فترة ما بين في فيهما  ااشتهر ؤرَّ
فترة ما في ا في آسيا عَ قَ وَ ُمؤّرخين حدثين  حلّل الّسياق التّاريخي لألحداث المذكورة في النّّص بواسطة .2

                                                    د( 07). "ان ُدون غب"إقامة مؤتمر  وساعدا على م1956م و1946بين 
فترة في أراضي إفريقيا  مسارعلى آثاره واستخرج القيمة التّاريخيّة للنّّص ُمَحلِّاَل تصّرَف المستع ِمِرين  .3

  د( 07) .سطرا( 15. )فيما َل يجاوز م1962وم 1956ما بين 
 

 )اكتب في موضوع واحد فقط(الجغرافيا  -ب

 : المقالةالموضوع األّول
 : الّسياق

زنا على الّسيطرة اَلقتصاديّة أم ركّ  بوسائل أخرى. سواء أَ  العالمتغريِب  استمراريّةَ بقيت العولمة ُ»
عمل الذي ال كمليُ وكأنّه  ، يبدوالمتّحدة األمريكيّة الوَليات-فصاعدامن اآلن - الغرب الذي ترأسهف، الثّقافيّة

 «منذ خمسة قرون من استعمار العالمبه دئ بُ 
، في                                       م2004، باريس GRASSET: العولمة وأصدقاؤها، َدانيل ُكَهان 

  المطلوب
الوَليات المتّحدة  تؤّديه تغريب العالم، والّدوَر الّذيعملية  واضحةبواسطة أمثلة اقتصاديّة ثقافيّة  لحلّ 

 األرض. هذه الّسيطرة المفروضة على كوكب في األمريكيّة 
 .أن يكون مطابقا لمنهجيّة كتابة المقالةيجب على اإلنتاج المطلوب  :تنبيه 

 
 : التّعليق على وثائق  الموضوع الثّاني

 الواليات بين  تّفاق" إلى االALENA"دول أمريكا الّشمالية بين  اتّفاق التّبادل الحرّ  : من الموضوع

 "CUMEAالمتّحدة األمريكيّة والمكسيك وكندا "                

  األساسيّينحلفائه األمريكيّة مع  تبادل الوَليات المتّحدة : 1الوثيقة 

 التّبادَلت 
 

                                                                                 
 البلدان            ا

 
الّصادرات األمريكيّة 

 ( $بالمليارات من الّدوَلر )

 
الواردات األمريكيّة 

 ( $من الّدوَلر)بالمليارات 

نصيب الواردات 
األمريكيّة في النّاتج 

( PIBالّداخلي الخاّم )
  للّشريك 

 % 20.5 314 321 كندا

 % 31.1 325 262 كسيكمال

 % 4.3 479 170 الّصين

 %  3.3 165 108 اليابان

 % 3.6 596 502 اَلتّحاد األوروبيّ 

 2018les chiffres  série,-Alternatives Economiques hors :المصدر
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 (groupe er1)المجموعة األولى                                لتّاريخ والجغرافيا                                                                              ا

 

 رفض حكومة )إدارة( دونالد ترمب اَلتّفاقياِت اَلقتصاديّةَ   : 2الوثيقة 
 قد ضاعف م،1994سنة  وضعهالّذي تّم " ALENA"اتّفاق التّبادل الحّر بين دول أمريكا الّشمالية إّن  

وهي كندا، والمكسيك، والواليات المتّحدة األمريكيّة. إّن إدارة  ةتبادالته مع بلدان أمريكا الّشماليّة الثالث
من نوع جديد وهو التّحالف عبر المحيط  اتّفاق واسععلى أوباما من جهتها كانت قد تفاوضت 

 ...  (PTTالهادي)
هذه الّرؤية اإليجابيّة للتّبادل الحّر. كان  كَسر ُكليّاوبرنامج الحملة االنتخابيّة للمترّشح دونالد ترمب، قد 

رة كثير من هجالّسبب في  "بأنّه هوALENA" التّبادل الحّر بين دول أمريكا الّشمالية اتّفاق ترمب يتّهم
وضع سّكان إقليم البحيرات مكسيك؛ الشيء الذي النحو األمريكيّة أو مصانع الّسيّارة  النّسيج مصانع

الكبرى في حالة بطالة طويلة المدى. وقد أعلن الّرئيس غداة توليته الّرئاسة بأّن الواليات المتّحدة 
رض على كندا ومكسيك ضرورة مراجعة ( وستفPTTالتّحالف عبر المحيط الهادي)عن  ستنسحباألمريكيّة 
 " من جديد. ALENA" التّبادل الحّر بين دول أمريكا الّشمالية اتّفاق مفاوضات

 .97، ص: 2020: رمسيس  المصدر                                                                               
 

 ."، تطلّع جديدAECUM" األمريكيّة والمكسيك وكندااالتّفاق بين الواليات المتّحدة  : 3الوثيقة 
 صانعي السيارةصالح لالمصنوعة في البالد  مكونات السيارةينوي زيادةَ نصيب  ... إّن االتّفاق الجديد
ك. وعالوة على هذا، فالمنتوجات الّزراعيّة مكسيالفي  المصنوع نصيبال ن، وتخفيفَ ياألمريكيّين والكنديّ 

هذا  فيقطاع الّطاقة مج دأيضا تم د ق. ولمكافحة اإلغراقالقرارات  بواسطة هذه مهّددة تعددلم المكسيكيّة 
من تحت  صّرف لمحروقاتقابلة للتّ ملكيَة غير ب االعترافَ ـ في آن واحد ـ للمكسيك  نالذي يضماالتّفاق 
االحتفاظ بآلية تسوية بترول. قد تمّكنت كندا من لل هافي سوق االستثمارات األمريكيّة ونجاح أرضها

 MUECA " االتّفاق بين الواليات المتّحدة األمريكيّة والمكسيك وكندا... لكّن شركائهاوبين  بينهاالنزاعات 
سوق ال في ةصغير بحصةاآلن  يتمتعون فاّلحين األمريكيّينذلك ألّن ال ،تجي الحليب الكنديّينؤذي من" ي
 . باهظة ةجمركيّ  رسومدون  ةكنديال

 طّور ديبلوماسيّتها التجاريّة خارج أمريكا، وليستنّوع تبادالتها وتُ  ،كندا، على غرار المكسيك غير أن
اتّفاق  م2018أبريل  25في مجلس الّشيوخ المكسيكّي  صادققد لذا و (.CETA)مع االتّحاد األوروبي فقط 

 فيبلدان أخرى  ةمع عشراتّفاق تبادل حّر  (، CPTPP) والمتجددةالشاملة عبر المحيط الهادي  الشراكة
هو تحقيق  كندا والمكسيكل فالتحدي بالنسبةم. 2018نة سنهاية بعتها كندا في تثمّ  آسيا الهادئة ... منطقة

 الواليات المتّحدة األمريكيّة. تجاهاستقاللهما 
 .92م، ص 2020االستراتيجيّة  لمصدر: الّسنةا

  المطلوب
األمريكيّة داخل الناّتج الّداخلي الخاّم  الوارداتمناسب نصيب  ، مثّل بواسطة مبيان1انطالقا من الوثيقة (1

(PIB لكّل من )د( 06)                                    المرسوم.       علّق على المبيان ، ثمّ شركائها 
حلّل (، 1وثيقةال) الّرئيسيّة شركائهااعتمادا على الّرصيد التّجارّي للوَليات المتّحدة األمريكيّة مع  (2

 د( 07)    قليل العجز التّجاري.          من أجل تقرارين اتّخذهما هذان البلدان  2طالقا من الوثيقة ان
التي تّم  ثّم حلّل اَلستراتيجيّات ،جديدين مسّجلين في اَلتّفاق الجديد نّصين 3حلّل انطالقا من الوثيقة  (3

  د(  07)                                         تقليل النّفوذ األمريكّي. بهدف  وضعها من قبل الّشركاء


