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ساعتان

من سلك البكالوريا

مادة الجغرافٌا10 :ن.
ستشتغل على الوثيقتٌن التالًتٌن ،اقرأه م ا بتمعن واعتمد ما درسته فً إنجاز المطلوب:
الوثٌقة رقم :1

التطور السنوي للناتج الداخلي الخام و تجارة البضائع بالنسب المائوٌة بٌن سنتً  2008و 2010
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OMC , Rapport sur le commerce mondial 2011, p 22.

 الوثٌقة رقم :2
" ٌمكن تجاوز الوضعٌة التجارٌة األوربٌة الراهنة عن طرٌق اعتبار:
ـ ضرورة انفتاح األسواق الخارجٌة أمام المقاوالت المنتجة للسلع و الخدمات ،فإذا كان النمو متوقفا فً أوربا ،وجب
البحث عنه حٌث هو متوفر بقوة ،و من أجل ذلك استأنفت اللجنة األوربية مفاوضات تجارٌة ثنائٌة مع كل من كورٌا
الجنوبٌة و الهند و مٌركوسور و آسٌان...
ـ العمل على تقلٌص العجز التجاري األوربً مع الصٌن ،و الذي تضاعف عشر مرات فً مدة عشر سنوات ،حٌث
الصاعدة تتحكم فً
ُص ًدر عالمً عوض ألمانٌا .و عموما أصبحت
أصبحت الصٌن منذ سنة  2009أول م َ
القوات َ
المبادالت العالمٌة.
ـ ضرورة المحافظة على الملكٌة الصناعٌة و السبق التكنولوجً األوربٌٌن ،إلى جانب أهمٌة الوصول إلى مصادر الطاقة
و المواد األولٌة فً ظل المنافسة الدولٌة الناتجة عن تزاٌد حاجٌات القوات الصاعدة"...
بتصرف عن:

Anne-Marie Idrac, La politique commerciale européenne, Questions d’Europe, n°222,
12 décembre 2011.

 المطلوب:
1ـ عرف بما تحته خط فً الوثٌقتٌن رقم  1و رقم 02...................................................................: 2ن
ـ الناتج الداخلً الخام ـ اللجنة األوربٌة ـ العجز التجاري ـ القوات الصاعدة.
2ـ اعتمد الوثٌقتٌن رقم  1و رقم  2فً تشخٌص واقع االنكماش االقتصادي الذي ٌواجهه االتحاد األوربً03..........ن
 3ـ اعتمد مؤشري الناتج الداخلً الخام و وضعٌة المبادالت التجارٌة الواردٌن بالوثٌقتٌن رقم  1و رقم  2لمقارنة تطور
المكانة االقتصادٌة لكل من االتحاد األوربً و الصٌن 03................................................................. .ن
4ـ اعتمد الوثٌقة رقم  2لتحدٌد اإلجراءات التً ٌنبغً اعتمادها لمواجهة األزمة االقتصادٌة التً ٌعانً منها االتحاد
02ن
األوربً .......................................................................................................................
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 مادة التارٌخ10:ن.
 اكتب فً واحد فقط من الموضوعٌن التالٌٌن حسب اختٌارك:
 الموضوع األول:
إلٌك الوثٌقة التالٌة:
"٘ ...بجُ اٌزأث١ش األٚسث ٟاٌغشث ٟثالد اٌشبَ ِ ٚصش ثّخزٍف أشىبٌٗ ٚ ،رسشة إٌٙ١ب ثشىً حشوبد  ٚأفىبس س١بس١خ،
 ٚأصِبد  ٚرطٛساد الزصبد٠خ ٚ ،صذِبد  ٚرحٛالد اجزّبػ١خ ٚ ،دخٍٙب ثشىً ثمبفخ حذ٠ثخ ،ثطش٠ك اٌّذاسط  ٚاٌىزت
 ٚاٌصحف األجٕج١خ ٚ ،ثطش٠ك اٌس١بحخ  ٚاٌزجبسح ِ ٚب ػىسزٗ ِٓ أفىبس اٌغشة ِ ٚظب٘ش حضبسرٗ".
أحوذ طربيي ،هالهح التغيير االجتواعي في بالد الشام في القرى التاسع عشر ،هعهذ اإلًواء العربي ،بيروث ،1982 ،ص .6

اسزئٕبسب ثبٌٛث١مخ ٚاػزّبدا ػٍِ ٝىزسجه ،اوزت ِٛضٛػب ِمبٌ١ب ِٓ ِمذِخ  ٚػشض  ٚخبرّخ رجشص ف ٗ١اٌؼٕصش ٓ٠اٌزبٌ:ٓ١١
 ػٛاًِ اٌ١مظخ اٌفىش٠خ ثبٌّششق اٌؼشث ٟخالي اٌمشْ اٌزبسغ ػشش اٌّ١الد.ٞ
 اٌز١بساد اٌفىش٠خ اٌزٔ ٟشطذ ف ٟإطبس اٌ١مظخ اٌؼشث١خ.
 اٌّٛضٛع اٌثبٔ:ٟ
" رؼذ سٕخ ِٕ 1930ؼطفب ثبسصا ف ٟربس٠خ اٌحشوخ اٌٛطٕ١خ ،ففِ 16 ٟب ٛ٠صذس اٌظ١ٙش اٌجشثش ٞاٌز ٞأسادد ثٗ اٌسٍطبد
اٌفشٔس١خ رمس ُ١اٌشؼت اٌّغشث ٟػٍ ٝأسبط ػٕصش...ٞثذأد حشوخ االحزجبج ػٍ ٝشىً رجّؼبد ف ٟاٌّسبجذ ٚ ،ػّذ ٘زٖ
اٌحشوخ ثؼذ رٌه اٌشثبط  ٚفبط ِ ٚشاوش ٚ .ف ٟرطٛأْ ،ظُ رجّغ رضبِِٕ ٟغ اٌجٕٛة ف ٟاٌّسجذ األػظُ٘...زٖ
اٌزجّؼبد سشػبْ ِب رحٌٛذ إٌِ ٝظب٘شاد ّ٘ذ ِؼظُ أٔحبء اٌّغشة  ٚطبٌجذ ثإٌغبء اٌظ١ٙش  ٚارخزد ف ٟفبط شىال
ِٕظّب ػٍِ ٝسز ٜٛاٌزؼجئخ اٌس١بس١خ"...
هحوذ أهسياى ،هحوذ بي عبذ الكرين الخطابي ،هٌشىراث اختالف ،2002 ،ص ـ ص 36ـ38

اسزئٕبسب ثبٌٛث١مخ  ٚاػزّبدا ػٍِ ٝب دسسزٗ ،أوزت ِٛضٛػب ِمبٌ١بِ ِٓ ،مذِخ  ٚػشض  ٚخبرّخ رحًٍ فِٛ ٗ١ضٛع ِمبِٚخ
سة ٌالسزؼّبسِ ،شوضا ػٍ ٝاٌؼٕبصش اٌزبٌ١خ:
اٌّغا ح
 اٌّمبِٚخ اٌّسٍحخ ِٓ خالي ّٔٛرج ِٓ ٓ١اخز١بسن.
١ِالد اٌحشوخ اٌٛطٕ١خ اٌس١بس١خ خالي ثالث١ٕ١بد اٌمشْ اٌّبض.ٟ
ِ ظب٘ش اٌزحٛي اٌز ٞػشفزٗ اٌحشوخ اٌٛطٕ١خ خالي أسثؼ١ٕ١بد اٌمشْ اٌؼشش.ٓ٠

ملحوظةٌ :ؤخذ اعتماد النهجٌن التارٌخً و الجغرافً و تنظٌم العمل بعٌن االعتبار عند التصحٌح.

