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  : التّاريخ والجغرافيا الماّدة
 )يكتب الممتَحن في موضوع التّاريخ وموضوع الجغرافيا( 

 التّاريخ -أ

 التّعليق الموضوع :

 :  1النّّص 

واإلمبراطوريّة اإلسالميّة، رأينا في الّشرق األدنى وفي الّشرق األوسط خالل فترة مجد المملكة العربيّة 

حضارة مزدهرة )...(. وهي لم تأت متكاملة البنية بفعل الُمحتَلِّّين الذين جاءوا من الّصحراء ولكن، على 

صريّين مكالعرب، والفارسيّين، وال -العكس من ذلك، تّم بناُءها بعد الفتوحات، بواسطة تعاون شعوب كثيرة 

وقد كان عامل الّدين واللّغة المساهمتين الكبيرتين )...( لهذه الحضارة األصيلة  –وآخرين غيرهم )...( 

 والتي تقّدمت بشكل سريع )...(.
Bernard Lewis, Islam, Chapitre VIII, La civilisation islamique, éd. Gallimard, 2005, p.180. : المصدر 

 : 2النّّص 

إّن االتّفاق الذي تّم توقيعه في بنغازيا بين الّرئيسْين أنوار سادات ومعّمر القذافي من أجل تحقيق وحدة كاملة، 

مرحلةً بعد مرحلة، بين مصر وليبيا، يشّكل نتيجةً منطقيّة لسيرورة توحيد الدول العربية التي انطلقت منذ 

م، 1971توقّع أن يؤدي أخيرا، في سبتمبر سنةم مَع ميثاق طرابلس الّذي كان من الم1969شهر ديسمبر 

م، عرف العالَُم العربي خمس محاوالتِّ تجّمعٍ 1958إلى إنشاء اتّحاَد الجمهوريّات العربية. لكن، منذ سنة 

لم تعْش إاّل مّدة قصيرة أو لم يكتب لها أيُّ مستقبٌل. إال أن أهّم هذه المحاوالت توّصل إلى إنشاء االتّحاد 

 صرّي الّذي دام ما يقارب أربعة أعوام. الم-الّسوريّ 

على أنَّ إنشاء الجمهوريّة العربية المتّحدة تمَّ بإجبار الّرئيس جمال عبد النّاصر عليه من قبل الّطبقة الحاكمة 

 في دمشق. ذلك ألن هذه الّطبقة كانت تخاف، آنذاك، من خطر الّشيوعيّة مثلما تخاف من آثار معاهدة بغداد.
المصدر : 

Lemonde.fr/archives/article/1972/08/04/lesprécédentestentativesderegroupementdanslemondearabe, 

consulté le 10 fèvrier2022 à 11h 15 mn  
 

 المـطـلـوب

 د(  10.                       )2اشرح عاملين من عوامل وحدة العالم اإلسالمّي مذكورين في النّّص   -1

ّصْين وعلى معلوماتك الخاّصة، حلّل)عرقلتين( صعوبتين من محاوالت توحيد عالم اعتمادا على النّ   -2

 العرب. 

 د( 10)                                                                                                        
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 الجغرافيا    -ب

 على وثائق التّعليق الموضوع :

 : الّصين، القّوة العظمى األخرى ؟ الموضوع أو المحور

 م بالمليار دوالر2019:     تبادل الّسلع سنة  1الوثيقة

 الصادرات الواردات الّدول

 2498 2068 الصين 

 1654 2556 الواليات المتّحدة االمريكيّة 

 6301 6278 (28التّحاد األوروبي )ا

 698 714 اليابان 

 Examen statistiques du commerce mondial, 2020 OMC , : المصدر 

   : 2الوثيقة

مليار نسمة، قّوة ديموغرافيّة وقّوة اقتصاديّة  1،4تشكل الصين اليوم، بفضل سّكانها المقّدر بحوالي 

وتّرات مصدرا لعديد من التّ وصناعيّة ترغب في أن تتحول إلى قوة شاملة. ويُّشكل الّصعوُد المتزايد للّصين 

من  19مع جيرانها، ومع أّول قّوة في العالم، الواليات المتحدة األمريكيّة؛ كما أن انطالق جائحة كوفيد 

مدينة ُووَهاْن بالّصين مما يزيد على هذه التّوتّرات وعلى عدوا نيّتها على الواليات المتحدة األمريكية... 

م، تمثّل أحد أقطاب التّجارة 2001سنة  (OMC)لى منّظمة التّجارة العالميّة فإنّها لم تزْل، منذ انضمامها إ

يتُنغ نهايةَ الّسبعينات من القرن  الّدوليّة العظام، وذلك ثمرة سياسة اإلصالح التي ُطبّقت بعد وفاة َماُوو زِّ

ني، الصيَن أّوَل بلد م(. وقد جعلت هذه الّسياسة اإلراديةُ، في اتجاه التّجديد واإلنماء الوط1970الماضي )

م لبراءات االختراع  ُمَصّدٍر في العالم، وثاني قّوة اقتصاديّة في العالم، وأّوَل قّوة صناعيّة وأّول ُمقّدِّ

(brevets.وكل ذلك مع الُمدافعة عن مصالحها ) 

  .Grand Atlas2021, Courrier international,Franceinfo المصدر :                                             

 المـطـلـوب

 (. مثّل عبر رسم بياني النّتائَج المحصول عليها.1احسب الميزان التّجارّي للبلدان والمناطق )الوثيقة -1

 د( 10)                                                                                                         

 د( 10ضوء الوثيقتين، حلّل مظهرْين من مظاهر القّوة االقتصاديّة الّصينيّة.                     )على  -2

 


