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أ-
ب -التّاريخ ( :اكتب في موضوع واحد فقط)
المقالة
األول :
الموضوع ّ
الوثيقة : 1
قوات المحور .ولقد ت ّم تحديد اإلطار العا ّم ،شيئا
« ّ
ومرة أخرى ،تفرض أوامر الغالبين نفسها بعد هزيمة ّ
سنة 1943م».
فشيئا ،بصفة محكمةٍ ،خالل المؤتمرات الكبرى المتتابعة بين دول التحالف بدايةً من نهاية ال ّ
المصدر

Histoire critique du XXe siècle, le Monde diplomatique, Hors -série, l’Atlas Histoire, pp
52,53.

الوثيقة : 2
أصيب ّ
تصرف السوفييت في البلدان
جراء
ّ
الزعماء األمريكيّون بصدمة ( )...في شهر أبريل سنة 1945مّ ،
التي ادعوا بـ "تحريرها" في شرق أوروبا ()...
وبسبب ( )...رؤى مضادّةّ ،
يخص ألمانيا ،وكوريا،
صة فيما
ّ
فإن المفاوضات بين الحلفاء قد أخفقت ،خا ّ
والمراقبة النّوويّة (.)...
إن الواليات المتّحدة األمريكيّة ترى إمكانيّة« :االحتواء» ث ّم ( )...انتظار سقوط اتّحاد الجمهوريات ال ّ
ّ
شيوعيّة
سوفييتيّة ضحيّة تناقضاتها (.)...
ال ّ
المصدر Histoire critique du XXe siècle, le Monde diplomatique, Hors-série, l’Atlas Histoire, pp 52,53.

الـمــطـــلـــوب
في ضوء الوثيقتين حلّل مرحلتيْن من مفاوضات إنهاء الحرب العالميّة الثّانية انطالقا من 1943م،
ي.
ِ
ي أمام التوسع الشّيوع ّ
وخ االفاي ِْن بين الحلفاء بعد 1945م ،ث ّم قيّ ْم أخيرا ر َّد الفعل األمريك ّ
الموضوع الثّاني :التّعليق
المستعم َرة ُ مكانتها
القوات
ِ
زحزحت الحرب العالميّة الثّانية بشدّة النظام االستعماري .وبالفعل فقد خسرت ّ
السابقة :وهي اآلن إ ّما مهزومة وإ ّما محتلّة )...( ،وإ ّما منهوكة جدّا بعد خروجها من النّزاع .)...( ،وال ّ
شعوب
المستع َم َرة ُ ،التي استخدمت غالبا لتعزيز صفوف جيش الحلفاء ،فترة الحروب ،ترغب اآلن في كسر الروابط
المخربة والمستنزفة (.)...
التي تجمعها بأوروبا
ّ
سياق العالمي الجديد بعد 1945م يشجعان
قوتين مضادتين لالستعمار )...( ،وال ّ
باإلضافة إلى ذلك ،فتصاع ُد ّ
نضال المستع َم َرات من أجل االستقالل .وهكذاّ ،
فإن ميثاق األمم المتّحدة تؤ ّكد من جديد «احترام مبدأ مساواة
شعوب وحقوق سيادتها الذّاتية» ( .)...وال ّ
حقوق ال ّ
سياق العالمي المتاح لهم،
شعوب المستع َم َرةُ ،واعيةً بال ّ
حرر سيت ّم في بعض المستع َم َرات عن طريق
صراع من أجل االستقالل .وهذا الت ّ ّ
خاضت معركة ال ّ
القوة (.)...
المفاوضات وفي بعضها اآلخر عن طريق ّ
سوداء .فقد أعطى دستور الجمهوريّة
ستستمر الحوادث وتتوالى في المستعمرات الفرنسيّة في إفريقيا ال ّ
ّ
سنة 1956م (.)...
الرابعة (سنة 1946م) هذه األراضي بداية استقالل ،و( )...اكتفا ًء ذاتيا داخليّا أوسع في ّ
ّ
سنة 1958م أعطاها الجنرال شارل ديغول فرصة اختيار االستقالل إ ّما على
وفي حلول ال ّ
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المصدر

: Mouton, Victoria : La décolonisation : ses enjeux géopolitiques et son impact sur le
processus d’intégration européenne. Sanem : Centre virtuel de la connaissance sur
l’Europe, 2016, in www.cvce.eu

ي ( .)...طالبت ك ّل المستعمرات من فرنسا ،شيئا فشيئا ،نقل
بصورة كلية وإ ّما باالنتماء إلى التّج ّمع الفرنس ّ
سنة 1960م (.)...
الكفاءات .وهكذا ،ظهرت دول جديدة في ال ّ

المطلوب

ي محلّال حدثين أثّرا في سبيل تحرير الشّعوب المسي ا
سنة 1945م
ط ار ِة عليها بعد ال ّ
 -1قدّم ال ّ
سياق التّاريخ ّ
( 06د)
حرر من االستعمار في إفريقيا.
 -2في ضوء الجملة التي تحتها خط في النّ ّ
ص ،حلّل مواصفتين مختلفين للت ّ ّ
( 07د)
(فيما ال يجاوز  15سطرا)
 -3حلّل مرحلتين من مراحل التحرر في األراضي المستعمرة من فرنسا في الخمسينات الماضية
( 07د)
(1950م) مؤيّدا ما تقول بأمثلة محدّدة.
ت -الجغرافيا
المقالة
األول :
الموضوع ّ
سياق :
ال ّ
ُ
سونِي ()Toyota, Uniqlo et Sony
القوة االقتصاديّة العالميّة الثّالثة،
فوطن تُويُوتَا َو يُونِ ْقلُو و ُ
ما زالت اليابان ّ
مستمرا وتعيش منذ  30عاما
صناعيّة ؛ ولكنّها تعرف أيضا هبوطا ديموغرافيّا
ّ
هو ّأول مصدّر للربو هات ال ّ
سنة...
نموا متوسطا لناتجه الدّاخلي الخا ّم ( )PIBقدره  % 0،8في ال ّ
المصدر :

www.lacroix.com, le 11 octobre 2020.

المطلوب
انطالقا من المقوالت أعالها ،اشرح إنجازيْن من نوعين مختلفين حقّقهما االقتصاد الياباني ث ّم حلّل
مشكلتين تواجههما البالدُ.
التّعليق على وثائق
الموضوع الثّاني :
قوة متصاعدة
الموضوع  :تركياّ ،
الوثيقة  : 1المؤشّرات االجتماعيّة االقتصاديّة لتركيا

مجموع النّاتج الدّاخلي الخا ّم (بالمليارات من الدّوالر)
س ّكان)
النّسمة (ال ّ
صادرات (بالمليارات من الدّوالر)
ال ّ
الواردات (بالمليارات من الدّوالر)
نسبة البطالة ()%
نصيب الدّين العمومي داخل النّاتج الدّاخلي الخا ّم

2011م

2017م

778
74000000
134،1
240،8
10،7
46،3

684
81086000
201،5
267،2
11
30،1

مؤ ّ
ي
شر التّقدّم البشر ّ

المصدر

0،699

0،806

Images Economiques du Monde en 2013, 2019 et l’année stratégique en 2021.

.

التّاريخ والجغرافيا

3/ 3

شعبة L-AR :

21G44RA0170

المجموعة األولى )(1er groupe

الوثيقة : 2
القوة االقتصاديّة العالميّة
ي خا ّم قدره  754مليارا من الدّوالر سنة 2019م أصبحت تركيا ّ
مع ناتج داخل ّ
ي
التّاسعة عشرة .كان تقدّم االقتصاد التّركي نشيطا وفعّاال خالل العقديْن األخيريْن .مع متو ّ
سط ّ
نمو سنو ّ
للناتج الداخلي الخام ،قدره  %5منذ 2020م ،فقد أصبحت أحد أه ّم االقتصادات من حيث إنتاج الثّروات
في ال ّ
سعوديّة مباشرة .وعلى إثْ ِر محاوالت االنقالب صيف السنة
شرق األوسط ،وراء المملكة العربيّة ال ّ
ي
مو ال ّ
ي ،هبط معدّل النّ ّ
ي إلى  %3،5مما أدخل البالد في ركود اقتصاد ّ
سنو ّ
2016م وحاالت التّوتّر األمن ّ
سنة 2018م.
نهايةَ ال ّ
تتابع تركيا حاليا سياسة اقتصادية يهيمن فيها قطاع الخدمات أي القطاع الثالث ،بصورة معتدلة .فحسب
سنة  ،2020كانت ّ
الزراعة تمثّل  % 6من الثّروة
المعهد التّركي لإلحصاءات ،خالل الثالثية األولى من ّ
ي 31
الوطنيّة بينما كان يمثل قطاع الخدمات وحده  % 63من الثّروة الوطنيّة المنتوجة ،والقطاع ال ّ
صناع ّ
 %منها.
زد على ذلك ّ
س ّكان العاملين خالل
أن قطاع الخدمات هو ّأول موفر لفرص العمل ( % 56من مجموع ال ّ
ّ
توظف ّ
س ّكان العاملين ...
شهر أغسطس سنة 2020م) بينما ما زالت
الزارعة  % 17،7من ال ّ
المصدر

: www.tresor.economie.gouv.fr, publié le 1er Décembre 2020.

المطلوب

 -1مثّل في رسم بياني الميزان التّجاري والنّاتج الدّاخلي الخا ّم لتركيا سنة 2011م و2017م (الوثيقة
( 07د)
 .)1علّق على الرسم البياني.
( 06د)
القوة االقتصاديّة التّركيّة.
 -2انطالقا من الوثيقة  ،2حلّل مظهرتين من ّ
في ضوء الوثيقتين ميّز واشرح صعوبتين لتقدّم تركيا.

