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 مادة الجغرافيا :االشتغال بوثائق 01/01
أمامك مجموعة من الوثائق ،اقرأها واستعن بما درسته عن الموضوع إلنجاز المطلوب:
الوثيقة  :1قيمة صادرات وواردات بعض القوى االقتصادية في العالم سنة  1100بمليار دوالر.

القوى االقتصادية
االتحاد األوربي
الصين
الواليات المتحدة األمريكية
اليابان
البرازيل
كوريا الجنوبية

الصادرات
3322
3181
3712
132
332
333

الواردات
3232
3472
3322
133
324
337

Organisation mondiale du commerce, 2012, Rapport sur le commerce mondial 2012 Commerce et politiques publiques : gros plan
sur les mesures non tarifaires au XXIème siècle, p. 31.

الوثيقة :1
» تهيمن الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي بشكل كبير على تجارة المنتوجات الفالحية في العالم،
رغم التراجع النسبي المسجل بين سنتي  0222و.0202
وهكذا فقد تراجعت حصة االتحاد األوربي من الصادرات الفالحية عالميا من  02,0 %سنة  0222إلى 9,5 %
سنة  ،0202كما تراجعت حصة الواليات المتحدة األمريكية من  01%سنة  0222إلى  02,0%سنة  ... 0202مقابل
تزايد حصة الصين من الصادرات الفالحية عالميا من  1%سنة 0222إلى 1,9%سنة.« 0202
Organisation mondiale du commerce, 2012, L’agriculture dans le commerce international – quelques données clés, Statistiques
du commerce International 2012, p. 1
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» أصبحت الصين أول قوة تجارية في العالم سنة  ،0200حيث بلغت قيمةة مبادالتهةا التجاريةة الخارجيةة 1782
مليار دوالر ،مقابل  1702مليار دوالر بالنسبة للواليةات المتحةدة األمريكيةة؛ وبةذلو تكةون الصةين قةد أزاحةت الواليةات
المتحدة األمريكية عن المرتبة األولى.
وقةةد حققةةت الصةةين فا مةةا فةةي ميزانهةةا التجةةاري بقيمةةة  0100مليةةار دوالر ،مقابةةل عجةةز فةةي الميةةزان التجةةاري
األمريكي بلغ  807مليار دوالر...
وعليه ،تعتبر سنة  0200منعطفا في التاريخ االقتصادي العالمي ،فبعةدما للةت الواليةات المتحةدة األمريكيةة أول
قةةوة تجاريةةة منةةذ الحةةرا العالميةةة الةانيةةة ،أصةةبحت الصةةين تحتةةل هةةذه المرتبةةة بفمةةل سياسةةة االنفتةةا التةةي تبنتهةةا منةةذ
سبعينيات القرن الماضي ،والتي مكنتها من تحقيق معدل نمو سنوي بلغ  02%من سنة  0987إلى سنة«.0200
Organisation mondiale du commerce, 2012, L’agriculture dans le commerce international – quelques données clés, Statistiques
du commerce International 2012.

المطلوب :
0ـ حول (ي) معطيات الجدول (الوثيقة  )0إلى مبيان باألعمدة؛
0ـ صنف (ي) القوى االقتصادية الواردة في المبيان الذي أنجزته حسب طبيعة ميزانها التجاري؛

(1ن)
(  0ن)

1ـ قارن (ي) ،من خالل الوثيقة  ،2تطور الحصة العالمية من الصادرات الفالحية لكل من الواليات المتحدة
األمريكية والصين واالتحاد األوربي؛
4ـ استخرج (ي) ما يدل على قوة االقتصاد الصيني والعامل الذي يفسر هذه القوة من الوثيقة  ،1مع توضيح هذا
العامل اعتمادا على ما درسته؛
5ـ اعتمادا على ما درسته ،اكتب (ي) فقرة تبرز(ين) فيها العوامل الطبيعية والبشرية المفسرة لقوة االقتصاد
الصيني والتحديات التي تواجهه.

(0ن)
(  0ن)
(0ن)
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 مادة التاريخ  :الموضوع المقالي 01/01 :
اكتب (ي) ،حسب اختياركـ ،في واحد من الموضوعين اآلتيين :
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واجه النظام االشتراكي السوفييتي نقيمه الرأسمالي الليبرالي ،منذ قيام الةورة البلشفية حتى انهيار اإلتحاد السوفييتي
وبروز النظام العالمي الجديد.
اكتب(ي) موضوعا مقاليا تبرز(ين) فيه ما يأتي:
 خطوات بناء النظام االشتراكي السوفييتي منذ قيام الةورة البلشفية إلى سنة 0919؛
 مظاهر الصراع بين المعسكر االشتراكي بقيادة االتحاد السوفييتي والمعسكر الرأسمالي بزعامة الواليات المتحدة
األمريكية في إطار القطبية الةنا ية؛
 عوامل انهيار االتحاد السوفييتي ،ومظاهر النظام العالمي الجديد وردود الفعل تجاه هذا النظام.

 الموضوع الثاني:
تعرض كل من المشرق العربي خالل االنتدابين البريطاني والفرنسي ،والمغرا في عهد الحماية األجنبية الستغالل
استعماري ،ترتبت عنه ردود فعل في شكل حركات وطنية.
اكتب(ي) موضوعا مقاليا تبرز(ين) فيه ما يأتي:
 مظاهر االستغالل االستعماري بالمشرق العربي خالل االنتدابين البريطاني والفرنسي ،وبالمغرا في عهد الحماية
األجنبية؛
 تطور المقاومة الفلسطينية لالنتداا البريطاني؛ والصراع العربي اإلسرا يلي إلى سنة 0951؛
 تطور الحركة الوطنية المغربية من  0912إلى سنة.0951
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