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(موضوع まجヵケゅら )やاشتغメゅ بゅلوثゅئق  15/15 : ماりキ الجغゲافيا: أヱا  

   
ヨ2551تحدや りأمゲيムيやヱ るلダين سنや るلوايや れゅل やاتحや キゅأケヱبي ヱ يる لムل منやلتや ケゅイلキゅらヨاや1  :  れلوثيقケ るقم    
  

وれやキケや ــやل れやケキゅــダــやل    
るيヨلゅلعや れやキケやلوや من るダلحや   ゆ%  ケاヱキ ケゅيヤمن م るダلحや  れやケキゅダلやるيヨلゅلعや ゆ%   ケاヱキ ケゅيヤم 

12.. 1055 5.5 1550 るيムيゲأمや りتحدヨلや れゅلوايや 
やاتحや キゅأヱケヱبي  .450 ..34 4.14 35.1  
 やلダين 1252 1.0 1550 1..

Source : Images économiques du monde 2012. p 61 , images économiques 2013 p 71. 
 111، سるヤジヤ معケゅف، ぽ ソسや るジلや ゲムヘلعゲبيتゲجるヨ  م، 2511أヱضゅع やلعゅلم 

や2لوثيقケ るقم     
                          

 <<らジجع نやゲمن ت るيムيゲأمや るجيケゅガلや りケゅイلتや るيゲمدي れケグلتي لم تتعدحやヱ ヵキゅダاقتや وヨلنや る 1.5   %خ るتジلや ゲヰأشや メا
ヱمや،  ゅيد معداや れلらطゅلヱるمن تや キゴلطゅقيゅ ،るسや ゅلヨوやأسゅسيや るلジヨتوヱ りキケمن ケやتゅヘع أسعや ケゅلヨوや キやأس  2511 سنや るأヱلヴ من

ゅヰفقやケ ヱ ヵキゅダاقتや وضعヤل ケمن تدهوゅヰتケقد チゅヘガنやヱ るكنゅジヤعي لゅヨاجتや  るئيやゲلشや                                              . 
فإラ  ،(やنスゅヨム مゅليやلらطゅلケや ヱ ヱ るتゅヘع نジب  وや ベلعقケゅتدهوケ س) ヱتらعゅ لガヨتヤف やلتحديや れゅلتي توやجه やاقتや キゅダأمゲيムي 

ヨلنや るらジلن ヵゴكゲヨلや نكらلや れゅتوقع キヱفي حد るضعやمتو ラوム2,5و ست  % . や معヱوميヨلعや لدينや عゅジثل  تヨي ヵグلや15 %  من
، فإラ يムヤヨوラ نダف هや やグلدينやلヨيやゴنيや るلعゅمる لヤوايや れゅلヨتحدや りأمゲيムيヱ るمゅ يشヤムه من هゅجس لدや ンلジヨتثゲヨين やأجゅنب やヱلグين 

 <<(.やلدヱاケ) عヱ るヤヨتدني やلقدや りケلشやゲئيヱ るتعويم やل ، مキやコ ゅヨ في معدや メلらطゅلやるستثやケゅヨتヰم تقダヤت بムيヘيる مقヤقる حイم
Source : Images économiques du monde 2012,  p 145 

 
   : や3لوثيقケ るقم 

 
هـيـヤـت عـنゅــゅ كــヱهو ضعف م ،る2515 سنる مヤيوラ نヨジ 351بヤغ عدキ سや ラゅムلوايや れゅلヨتحدや りأمゲيムيコ るهゅء >>          

  るفي . 1155سنやゲغヨلديや يدやゴلتや やグه ゲジヘيヱ سゅأسゅ  ليやحو ゲأخيや لعقدや غت فيヤلتي بや りيدやゴتヨلや れやゲイヰلゅ1.5ب るヨジن ラيوヤم ،
ヱيتゲكゴ معヌم . % ( や50لダينيوラ )ヱآسيや ゅلشゲقيる ( % や15لジムヨيムيوラ ) ن أمゲيや ゅムلاتينيる معゅヰヨヌ من فや るゃلشや ゆゅらلقュキゅ م

やينゲイヰヨل  ゲأكثや るيキゅダاقتや れゅヰイلゅبヱ サゅジムتヱ やيدケوヤفي ف るميゅينキ يغヨلや بوسطنヱ شنطنやヱ بين ゅلوبوليس مゅ.  
やヱأسيويين  نكゅلاتينييまلヴ مイتヨع متعدや キإثنيヱ  れゅنتيるイ لグلك やنتقل やلイヨتヨع やأمゲيムي من مイتヨع يغヤب عヤيه やلイنس やأبيض

أفق من やلイヨتヨع やأمゲيムي في %  ヱ 35يتوقع أラ تダل . 2515سنヱ 15  % る أصらحت 2555سنる %  12 نらジتゅヰ تヨثلやヱلتي 
 る2555سنヱ ゅنヱゴيケأヱ やيدケوヤف れゅايヱ في るيらヤأغ れやクヱ ، ومムيジム  りديدイلや تدبي るيヘكي メحو れاぼゅジت りعد ゥゲيط ゅヨع مヨتイم ゲ

ヱ れゅفゅلثقや キمتعد メゅأجيや تحقيق るنيゅムمま ンمدヱ ،"يムيゲأمや مヤلحや "ゲجゅヰكل م ンلد. >>  
 Ibid. p 147  
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:مゅ يほتي( ヵ)انجゴ لوثゅئق بتヨعن やヱ( ヵ)اقゲأ   
1 . メヲح(ヵ )يةヲゃヨالنسب ال  るダبح るصゅガلや れやケキゅダلや ヱ れやキケやلوや  في りキケやلوや قمケ るلوثيقや1      سبゅمن ラゅيらم ヴلま (3 ラ) 
حや れゅ キゅلヨتحدや りأمゲيムيやヱ るلダين やヱاتや ヱلらヨيや ラゅلヵグ أنゴイته مゅムنや るلواي 1من خاメ معطيや れゅلوثيقケ るقم ( ヵ) صف. 2

るيヨلゅلعや りケゅイلتや بي فيケヱأや                                                                              (1ラ )  
خاヱ メضعيや るلヨيや ラやゴلتヵケゅイ  لムل من やلوايや れゅلヨتحدや りأمゲيムيや ヱ るلダين، ヱفゲジهゅ من  1من やلوثيقケ るقم ( ヵ) استنتج ـ 3

( 2ラ)                                                                                                     مムتゅらジتك   
( ラ 2)                                                                   :من やلوثيقين مゅ يほتي( ヵ)استァゲガـ  4  
ل やلتي توやجه やاقتや キゅダأمゲيムي    やلヨشゅك:  2من やلوثيقる   ـ     
    るلوثيقや ين :  3ـ منゲجゅヰヨلや るゃف ゅヰم بジلتي تتや れやゴيヨヨلや るيムيゲأمや りتحدヨلや れゅلوايや ヴلま               
(ラ 2)  . فيゅヰ تحديや れゅاقتや キゅダلダيني(  ين)تやコゲらعتやキゅヨ عヴヤ تعゅヨヤتك فقりゲ مゲكりゴ ( ヵ) اكتبـ  5  

  
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ    

 
ااختيار بين مヲضヲعين مقاليين               01/01:  ماりキ التاريخ          

 
  :في أحد やلヨوضوعين やلヨقゅليين やآتيين  (ヵ)اكتب                                           

        メヱع اأヲضヲヨال:     
    
شヰدれ أケヱبや ゅلغゲبيる خاや メلقや ラゲلتゅسع عشヱ ゲبدやيや るلقや ラゲلعشゲين تحواや れقتキゅダيる عや れコゴلنや ュゅヌلゲأسゅヨلي ヱسゅهヨت في  

ヴلヱأや るيヨلゅلعや ゆゲلحや ュゅد لقيヰم ゅヨم ،れやゲヨتعジヨلや メلي حوゅيゲらإمや فسゅلتنや りيد حدやゴت .  
: ほتيفيه مゅ ي(  ين) تヲضحموضوعゅ مقゅليゅ ( ヵ) اكتب  
ケヱキ في ت ـ るيキゅダاقتや れلتحواやليゅيゲらإمや فسゅلتنや りيد حدやゴ   

やلتنゅفس やامゲらيゅلي  ヱسゅئل ـ   
 .やأコمや れゅلدヱليや るلتي نتイت عن やلتنゅفس やإمゲらيゅلي ヱ مヰدれ لقيや ュゅلحや ゆゲلعゅلヨيや るأヱلヴـ  

:الヲヨضヲع الんاني      

في やنداع やلحや ゆゲلعゅلヨيる  مゅヨّ سゅهم توتや ゲلジيゅسي، تヨيれゴ أヱضゅع أケヱبゅ عقب やلحや ゆゲلعゅلヨيや るأヱلヴ بゅلتや ュコほاقتや ヱ ヵキゅダل
りئج عديدゅت نتヘヤلتي خや るنيゅلثや. 

 :فيه مゅ يほتي( ين) تヲضح مقゅليゅ  موضوعゅ( ヵ) اكتب
 وケيる في كل من まيطゅليヱ ゅ ألゅヨنيキゅيムتゅت طوや れやケلتي أفضت まلヰド ヴوケ أنや るヨヌلت -
 やلحや ゆゲلعゅلヨيや るلثゅنيる ي やنداعمゅジهや るヨلジيゅسや るلتوسعيる لأنや るヨヌلديムتゅتوケيる  ف -
- るنيゅلثや るيヨلゅلعや ゆゲحヤل  るسيゅيジلや ئجゅلنتや . 
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 ـ  مヲضヲع إجらارヵ   01/01الヲثائق بااشتغاメ :ماりキ الجغゲافيا
 
 مらيラゅ منゅسب يやゲعي أسゅسيや れゅإنコゅイ  إنجاコـ  1
بほكゲら لダヤدや  りケやاتحや キゅأケヱبي  やحتاメكل مゅ يヘيد  やإشま りケゅلヴتتم : やلらヨيや1  ヱ  ラゅلوثيقケ るقم  من خاメ الヲصف. 2

 .....やヱلوايや れゅلヨتحدり من حيث やلوれやキケや  ،ث やلれやケキゅダحるダ من やلキゅらヨاや れلعゅلヨيる، تヤيه やلダين من حي
3  るضعيヱ ァゅستنتや ـるيムيゲأمや りتحدヨلや れゅوايヤل ヵケゅイلتや ラやゴيヨلや ヱ ينダلや : 

 るيムيゲأمや りتحدヨلや れゅوايヤل ヵケゅイلتや ラやゴيヨلや في ゴイـ ع  
  やلダينيやلヨيや ラやゴلتヵケゅイ في ــ فゅئض 
ゲيジヘلتや ـ : (ジヘعند تقديم ت るヤمゅك るلنقطや نحヨدين تヤらلや ل منムحد لやヱ ゲي) 

るيムيゲأمや りتحدヨلや れゅوايヤل るらジلنゅب : るوصعوبジتダلや れゅイنتヨلや يق るعيゅن-  りケتوゅثقل ف るقيゅلطや キやوヨلや من れやキケやلوやس 
ケاヱلدや るヨقي.... 

عるヤヨ  لقيや るヨـ  ケやヱتゅヘع قيや るヨلれやケキゅダ أمや ュゅلوれやキケやق منتゅイتゅヰ في やأسوや ベやلعゅلヨيる نゅイحゅヰ في تジوي: ـ بゅلنるらジ لダヤين
 ....يوやラやل
 : ستゲガاァ من الヲثيقتيناا.   4
 اقتや キゅダأمゲيムي مشゅكل や ـ  2من やلوثيقケ るقم  
 れやキケやلوや ケゅع أسعゅヘتケや ــ  ( キやمو るقيゅヅ.) 

 ュゅلعや لدينや مイع حゅヘتケやヱ ليゅم スゅヨムنやヱ ケゅلعقや ベسو ケــ  تدهو. 
 るيムيゲأمや るヤヨلعや تعويمヱ るيらأجنや れやケゅヨاستثや جعやゲــ ت. 

                                                                                                                                                                                             .                                                           ケやتゅヘع معداや れلらطゅلやヱ るنや チゅヘガلقدや りケلشやゲئيる ــ  
مヨيや れやゴلゅヰヨجゲين  : 3من やلوثيقケ るقم   

  ゆゅらلشや るゃف るらヤإثني ــ   ــ غや لتنوعや  
. يや るاقتキゅダيや るأكثゲ فゅعヤيキヱ るينゅمゲكゴ في やلヨ れゅヰイــ やلت  

 5  .りゲكتابة فق  りゴكゲم ヴヤع ゴكيゲلتや メيني  من خاダلや キゅダاقتや れゅتحدي メحو :  
( خゅصや るلثゅلوや ゐلعゅلヨي) や るジأجنらيるـ やلヨنゅف  

  るجيケゅガلや ベوジلゅب ヅゅらتケاや ـ 
ラキゅعヨلやヱ るقゅلطや ポاヰستやヱ キやゲستيや يدやゴـ  ت 

   やلゅイヨليやلتゅらين  ـ 
ضعف やاستヰاや ポلدやخヤي ـ   
  كやゲهや れゅلوسط やلطらيعي やヱلらيゃي まـ 
.....ـ   
 
 

 
 

(3 ラ)  
(1 ラ)  
 

 
(2  ラ)  
 
 
 
 
 
 
 

 
(2 ラ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2 ラ)  
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 :ااختيار بين مヲضヲعين مقاليين: ماりキ التاريخ

  :اأメヱ الヲヨضヲع
مقدمة مناسらة ـ  خاتヨة مناسらة ـ  تصヨيم بヨداخヤه الムヨヨنة : الجانب الヨنヰجي  
: الجانب الヨعゲفي  

: ـ  ヱキر التحヲاれ ااقتصاキية في تゴايد حدり التنافس اإمゲらيالي حメヲ العالم 0  
 ゅヰعتゅلدعم صن るقيゅلطや ヱ るليヱأや キやوヨلや بヤج ヴلま るنعダヨلや メヱلدや るجゅـ ح 

ケゅガلや ベやأسوや حث عنらلや عيـゅنダلや ァゅإنتや ئضゅيف فゲダلت るجي ヱ ケゅヨستثや  メやأموや サヱぼケるヨكやゲتヨلや  ...  
 :التنافس اإمゲらيالي  حメヲ الヨستعゲヨاヱ れسائل ـ  2
.... やستثや サヱぼケ ケゅヨأموや メやأヱケヱبيる ـ تطويゲ شや れゅムらلヨوやصاヱ れمعゅهدれや تケゅイيる :  قتやヵキゅダا やلتغヤغلـ   

ヘلゅلتحや ـれゅ るيゲムジلعや : لثاثيや لفゅلتحや ، لثاثيや ベゅلوفや ـ.....  
 れゅقيゅヘاتやヱ れやゲヨتぽヨلや ـ عقد( مثل :ヵキلوや ベゅヘاتや ،ءやゲضガلや りゲيゴイلや يد ـケلين، مدゲب ゲヨتぽم)....  

...تعゴيや ゲلقدや れやケلحゲبيる لヤدや メヱلヨتنゅفや :るジلتゅジبق نحو やلتヤジح  ـ   
2ヴلヱية اأヨالعال ゆゲالح ュلقيا りدヰヨヨلية الヱالد れماコـ اأ:  

るبيゲغヨلや れゅمコأや ـ 
るنيゅقヤらلや れゅمコأや ـ 

 
: الヲヨضヲع الんاني  

(ラ 5..5) خゅتるヨ منゅسるら  ـ  ヱ(5,5 ラ)ضوヱ ゥمنطقيや るلتヨダيم  ـ( ラ 5..5)مقدمる منゅسるら : الجانب الヨنヰجي: ـ أヱا  
やلتعらيや ゲلتケゅيガي ـ سامや るلヤغる ـ شムل تقديم やلヨنتوァ : الجانب الشヤムي: ثانيا ـ   

              :ヨعゲفيالجانب ال: ـ ثالんا
:التヲトراれ التي أفضت إلヲヰド ヴر النヌاュ الديムتاتヲرヵ في كل من إيトاليا ヱ ألヨانياـ 0  
やنتشケゅ  -عدや ュاستقや ケやゲلジيゅسي ヱ تゅヘقم やلヨشゅكل やاقتキゅダيや ヱ るاجتゅヨعيる  ـ  :يムヨن やستحضケゅ: يトاليابالنسらة إ*

やるأفや ケゅムلヨتطゲفや ヱ るنضや ュゅヨلطらقや れゅلوسطま ヴلや ヴلゅヘشي  
تゅヘقم  - やنعゅムسれゅ معゅهدり فゲسヵゅ -   فشل حムومる فيケゅヨ في حل やلヨشゅكل やاقتキゅダيや ヱ るاجتゅヨعيる -:لヨانياأ بالنسらة* 

 るمコء  أやゲمن ج ゅنيゅヨلوضع في ألや1121                      مムلحや ヴلま ゲヤهت メصوヱ ヱ 
 2-   ゆゲرية في انداع الحヲتاتムة الديヨヌسعية لأنヲة السياسة التヨانيةمساهんية الヨالعال: 
 توتや ゲلعاقや れゅلدヱليやヱ るنداع やلحや ゆゲلثゅنيる بعد やلغや ヱゴلنヵコゅ لらولونيや  ゅلتوسع やلنヵコゅ في أヱケヱبや ゅلشゲقيる ـ   やلغや ヱゴإيطゅلي لヤحらشる ـ  やلتوسع やليゅبゅني في やلشや ベゲأقヴダـ 
 . النتائج السياسية  لヤحゆゲ العالヨية الんانية -2
 まりنشゅء هيや るゃأمم やلヨتحد -
- ゅبヱケヱأ るسيゅيジلや るيطゲガلや ゲتغيي 
 ....غゲبي ケأسゅヨلي ヱ شゲقي やشتやゲكي: بコヱゲ قوتين جديدتين لقيや りキゅلعゅلم や ヱنقュゅジ هや やグأخيま ゲلヴ معゲムジين -
- やケヱأ ァケゅخ ヴلま سيゅيジلや لثقلや メゅنتقゅبヱ. 
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