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 .عليه خال الوحギاれ الギراسية المقゲرりستقوュ كفゅيゅتك في مキゅتي التゅريخ والجغゲافيゅ وفقゅ لمゅ تギربت 

************************* 
 (نقط01:ااشتغゅل بゅلوثゅئق:) الجغゲافيゅالوضعية ااختゅらرية في  ـ  أوا

 .عن اأسゃلة المゲفقة ( ヵ)جيギا في الوثゅئق اآتية ثم أجب( ヵ)تمعن                           
 (.5102 -5103) في الوايれゅ المتحりギ اأمゲيムية والصين بعض مぽشゲاれ القوり الصنゅعية :  1 الوثيقة

 الギول
れاゲشぽالم 

 

 الصين الوايれゅ المتحりギ اأمゲيムية

 الゲتらة العゅلمية القيمة أو الムمية الゲتらة العゅلمية القيمة  أو الムمية
クلمي للفواゅج العゅن 86.9 الحصة في اإنتヅ ラن779 3 مليوヅ ラ0 مليو 

ゅج العゅالحصة في اإنتれراゅلمي للسي 
 

02.0 りギوح ラ01.11 5 مليوりギوح ラ0 مليو 

ュلمي األمنيوゅج العゅالحصة في اإنت 
 

 0 مليوヅ ラن 52 4 مليوヅ ラن 0.11

ゅنولوجيムلية التゅعة العゅالصن れراキゅص 
 

021.1  ラمليو
 キوار

 0 مليوキ ラوار 261 3

 الحصة من الصキゅراれ العゅلمية
 

 1 مليゅر キوار 5121 5 مليゅر キوار 0226

- Statistiques – mondiales .com "موقع متجدد يوميا"  . 

- Images économiques du monde 2015.  Wdi.worldbank.org . 
 

 : 5الوثيقة
 اأجنらيةالشゲكれゅ  استんمれゲ . شギヰ مايين الصينيين فゲصヰم في النجゥゅ تتحسن علヴ نحو مんيゲ مع اانطاقة المギوية لاقتصキゅ الصيني"

الصين، واستギガموا  أنحゅءاآاف من المصゅنع في مガتلف  اأجゅنبوشيギ ،  0111وキ ラوار キاخل الصين منグ العュゅبلي 611أكゲん من 
 ...العゅملة اأيヵギعشゲاれ المايين من 

من نيويورポ إلヴ  ،واستطゅع المギيゲوラ التنفيグيوラ في مجゅلس إキاراれ الشゲكれゅ، اأعمゅل الصين أرضゅ خصらة أصحゆゅ  وفجأり أصらحت
يتحゲكوラ جيゃة وクهゅبゅ في سفゲيれゅ  وهゅهم كゅらر أصحゆゅ مشゲوعれゅ اأعمゅل. حمヴ الصين التقヅゅ ، ن لنラギ إلヴ فゲانムفورヅれوكيو وم

 ラلم، أゅوكية حول العムم ログهりالقو りギعゅو   الصギらت ラゅبゅوالي ゅو أورب りギالمتح れゅالواي れاキゅية، بحيث جعلت اقتصゅللغ ゅيعゲتحقق نموا س
りギراك ゅヰكأن..." 

 .ソ،11-19-19-28 2889يناير 319عدキ" عالم الヨعرفる"رヱبين ميريديث ، ترجるヨ شوقي جاメ، الヘيل ヱالتنين ،                                   
     るالوثيقン:   

توسعゅ مستمゲا ، وعلヴ حツور キولي عゲら استんمゅراれ الشゲكれゅ المتعりキギ علヴ سوキ ベاخلية ضガمة تشギヰ  اأمゲيムييゲتムز ااキコهゅر " 
            وعلヴ شムらة من الجゅمعれゅعتمキゅاれ المガصصة للらحث العلمي،في الゅガرج ، و علヴ تفوベ تムنولوجي مらني علヴ أهمية ااالجنسية 

 "...و المガتゲらاれ المゲتらطة بゅلمぽسسれゅ الصنゅعية 

Mission économique-fiche de synthèse                                                                                                                  .  
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     るالوثيقヴ  :السوسيو れبعض المؤشرا- るديゅالمتحدة و الصين اقتص れゅللواي . 

 

             れالمؤشرا 

 الــبــلـــد

ラゅムالس キギع 

( れاゲيギ5102تق) 

 (ラ نسمةمليو)

 السゅكنة النشيطة

( れاゲيギ5102تق) 

( ラنسمةمليو) 

ュゅガاخلي الギج الゅاإنت 

 

ヵキゲخل الفギال 

ヵالسنو 

 (キوار)

عキギ الゅらحんين   لムل 
 ألف نشيط مشتغل

مぽشゲ التنمية 
 الらشゲية

 الرتبる العدد الرتبる (مليゅر دوار)

 ン.023 63821 61ヴ61 6 3ン606 22. 6 022ン1          أمريكيるاالوايれゅ المتحدة 

 6ン8221 86ン23 14559 . 13ヴ8 62ヴ ヴ 02122 الصين

-       Statistiques- mondiales .com موقع متجدد  يوميا ; Wikipedia.org(économie des états unis) 

-          Fr.wikipédia.org/wiki / chine. 

                                                                                                                                         れلي، تقديراヱالنقد الد ベヱ2811صند  -         
 

 :اأسゃلة 
 (0.2ラ.....................)..............................................................................................الوثゅئق في سيゅقゅヰ العュゅ  ( ヵ)ضع   - 0
 (0.2ラ......)............................مぽشゲ التنمية الらشゲية -الصنゅعة العゅلية التムنولوجيゅ  -قوり اقتصキゅية صゅعりギ   - :مゅ يأتي( ヵ)عゲف   - 5
 ゲ.......…………….…(.....5ラ  )يムية  و الصين مゅヌهゲ القوり الصنゅعية في كل من الوايれゅ المتحりギ اأم 0من الوثيقة  (ヵ)استゲガج   - 3
2 -  コゲاب(ヵ )ئقゅمن الوث ゅعة  2-3- 5انطاقゅالصن りالصيني وقو  キゅلنمو ااقتص りゲرسته ، العوامل المفسキ ゅم ヴا علキゅو اعتم  

 (5.2ラ)....................................................................................................................................................ةاأمゲيムي      
                                                                                                         (                                                      5.2ラ...)..….ةياأمゲيムااجتمゅعية و الらيゃية لムل من الصين و الوايれゅ المتحりギ  مشゅكل و التحギيれゅفيゅヰ ال( ين)تらين   -فقりゲ  -(ヵ)اكتب   -2

 
 

ゅنيゅرية في الـ  ثゅらريخالوضعية ااختゅت (:لゅج مقゅنقط01:إنت) 
 :اأول الموضوع  . الموضوعين اآتيين  في أحギ( ヵ)اكتب                                          

 تحواれ كンゲら ، تمんلت  في أコمれゅ سيゅسية  و اقتصキゅية  و اجتمゅعية ، سゅهمت  في               0131و  0101عゲف العゅلم مゅ بين            
 . انギاع الحゆゲ   العゅلمية الゅんنية             

 سيゅسيる للحرゆ العゅلميる اأولى ؛النتゅئج المゅديる و ال  : فيه (  ين)موضوعゅ مقゅليゅ تコゲら(ヵ)اكتب                     

  るلسن るديゅااقتص るر اأزمゅ؛ 62.2آث ゅعلى أورب 

  نيةゅんلمية الゅالع ゆゲاع الحギفي ان ヵコゅالن ュゅヌور النキ . 
  5الموضوع: 

 
       るヘヤتガم るريムف れل  تياراムفي ش れورヤらت ، るريムف るالتاسع عشر  يقظ  ラالقر メالعربي خا ベشرヨد الヰش. 

 مヰヘوュ اليقظる الムヘريる ؛  : فيه ( ين)موضوعا مقاليا تらين ( ي)أكتب            

 التاسع عشر ؛ ラالقر メالعربي خا ベشرヨفي ال るريムヘال るاليقظ りعوامل  نشأ 
  るريムヘال るعن اليقظ りرらعヨال るريムヘال れئ التياراキاらم ヱ ارムأهم أف. 

****************** 
 :ماحヌة هゅمة 

 .مقギمة منゅسらة ، وضوゥ ومنطقية التصميم ، خゅتمة منゅسらة:  للجゅنب المنヰجي(  ラ  5) ـ  :  تガصص 
 .التعらيゲ التゅريガي  ـ اللغة ـ شムل التقギيم : للجゅنب الشムلي .(  ラ 0) ـ                
 (.انتقゅء المعلومれゅ ، صحتゅヰ ، تنوعゅヰ وتゲابطゅヰ )  للجゅنب المعゲفي في كتゅبة المقゅل(  ラ  1) ـ                        

 
********** 
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  عنゅصر اإجゅبる المボترحヱ るسュヤ التنボيط

 : مゅ يヤي( ة)تゅボرゆ إجゅبれゅ المترشحينتظر أن 
 ( نقط  01ااشتغゅل بゅلوثゅئق )  الجغゲافيゅ أوا ـ  

 

1-  ュا  العاヰضع الوثائق في سياقヱ................... :....................................................................(............................1.1) 
 ....العوامل الジヘヨرり لヰا ヱالムヨانる ااقتصاキيる لムل من الواياれ الヨتحدヱ り الصين                                        

 (  1.1)........................................................................................................................: .............تعريف الヘヨاهيم   - 2      
-  -    りصاعد るيキاقتصا りقو  :りالصاعد ンي: القوヨالعال ンتوジヨال ヴヤيا عキر اقتصاヰتظ れبدأ ラداヤريع بジي الキوها ااقتصاヨبن るفヱعرヨال ヱ  :   
  .كالصين ، ヱماليゴيا، ヱالヰند ، ヱجنوゆ أفريقيا ヱتركيا ، ヱالらراコيل ،  ヱاأرجنتين ، ヱالジムヨيك                                    -
 ... هي الصناعる الヰヨتるヨ بالヨعヤومياヱ れ اأجりゴヰ االムترヱنيヱ る الツヘائيヱ る الحواسب  ヱ غيرها : الصناعる العاليる التムنولوجيا    - -
- -     るشريらال るيヨشر التنぽم : れشراぽم るثاث ヴヤع ュحصائي مركب يقوま شرぽم : りأمد الحياヱ يمヤالتع ンتوジمヱ ، يキرヘل لتصنيف .الدخل الヨتعジي  
  .من ヅرف برنامج اأمم الヨتحدり لヤتنヨيる 1991اعتヨد مぽشر التنヨيる الらشريる منグ سنる .بヤداラ العالم حジب مジتواها ااقتصاキي ヱااجتヨاعي      -
      3-  るالصين من الوثيق ヱ るيムاأمري りتحدヨال れفي كل من الوايا るالصناعي りبعض مظاهر القو ァراガ1است  . :.............................(.2ラ) 

  أهヨيる  الصناعる عاليる التムنولوجيا  في صاキراれ .... ( تقديم أمるヤん... ) مる عالヨيا احتاメ مراتب متقد...まنتاァ متنوヱ  ネ ضガم...                 
 ....ارتヘاネ قيるヨ الヨنتイاれ الصناعيる في مイاメ التصدير  ...الヤらدين                 

      4- ヨلن りرジヘヨالعوامل ال コبراまヱ في るالصناع りقوヱ الصيني  キو ااقتصا.ュ. م  4-3-2ا من الوثائقヤتعヨال れاらジتムم ヴヤا عキاヨاعتヱ ......(2.1ラ).                       
              ( قي في ترتيبトل كل تصنيف منらدينيقヤらال りلقو りرジヘヨالعوامل ال : 

 :بالنるらジ لヤصين + 
-    るيعيらヅ م: عوامل ヱ ラキعاヨال りفرヱヱ ネتنو るヤんمع تقديم أم  るاقトر الキصا ... 
-   るعوامل بشري :ラاムジال キعد ネاヘارت ... るトالنشي るاكنジال るらジن ネاヘارت ....   るヨガض    るاكيヰاست ベسو.... るヤんتقديم أم ...         

- -      るيヨعوامل تنظي... :  キفي ااقتصا るلヱا... تدخل الدヨالعالم الرأس ヴヤع ゥتاヘاان ヱ ゥاإصا るج سياسヰنるسن グما نتج عنه من  1991لي  من ヱ    
  تشييد عدキ هائل من الヨصانع  ...ضガامる حイم استヨんاراれ الشركاれ اأجنらيる ( .... まصاحاキ れينغ كيジياヱ بينغ ) مムاسب                 -
-               ... るヤايين من اليد العامヨتشغيل ال ... ゆاトف اأقヤتガمن م メاヨاأع メرجا メاらقまキالصينااقتصا ヴヤع  るيヨالعال るي  ( る2الوثيق ...) 

 :  بالنるらジ لヤو ュ ا +    
  +  るعوامل طبيعي :るヤمثぺ ュمع تقدي  るتنوع ووفرة المعادن و مصادر الطاق  .... 
              + るعوامل بشري :ラاムジال キعد ネاヘارت ... るトالنشي るاكنジال るらジن ネاヘارت ....   るヨガض  るاكيヰاست ベشر... سو りقدرるعヘمرت るائي            
               ( る4الوثيق ) るヤんتقديم أم... 

   التكنولوجيا العاليる و القدرة عヴヤ ... قوة ااستثماراれ في الخارج.... قوة التركيز المぼدヵ إلヴ ااحتكار... فعاليる التنظيュ الرぺسمالي ....    
  تشجيع البحث العヤمي ، ارتヘاع عدد الباحثين  …( ンالوثيقる) اれ بالمぼسساれ الصناعيるربط الجامعاれ    و المختبر...التجديد و التواصل       
 ( ...ヴتقديュ مثال من الوثيقる ) بالنسبる لكل ぺلف نشيط مشتغل         
 (2.1ラ................)................................:............  لواياれ الヨتحدりا ヱ لصينا من لムل ヱ التحدياれ ااجتヨاعيヱ る الらيゃيヨるشاكل ال  -5  

           -   るالمتحدة اأمريكي れقر :  .... الواياヘال るنسب...れياヤاأق ... るجرة ...البطالヰوث البيئي ... الヤالت... 
 ... ...التヤوث الصناعي ... تヘاوれ في التنميる البشريる ...توزيع مجالي متヘاوれ : ...الصين    -           
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  (تゅبع ) عنゅصر اإجゅبる المボترحヱ るسュヤ التنボيط 

 
 
  ゅنيゅريخ:ثゅالت  ( لゅج مقゅنقط 01: انت)        
 :0ع الموضو 
 (ラ 2....)..................................................................مقدمる مناسヱ، るらضوヱ ゥمنトقيる التصヨيم ،خاتるヨ مناسるら : الイانب الヨنイヰي   *  
 (ラ 1....) .........................................................................................التعらير التاريガي ، الヤغる ، شムل التقديم :الイانب الشヤムي   *  
 :انتقاء الヨعヤوماれ ،صحتヰا ،تنوعヰا ヱ ترابヰトا : الイانب الヨعرفي    * 

 :العنゅصゲ التゅلية  حالمطلوゆ إبゲاコ المتゲ ش         
    ヴاأول るالعالمي ゆحرヤل るو السياسي る(ن2.................................)............................................: النتائج المادي 

  るالخسائر المادي : 

 ...إلحاぺ ベضرار جسيمる باإنتاج ぺلヘاحي و الصناعي والتجارれ..ヵ و التجヰيزاれ المنشべ...الزراعيる إتاف اأراضي -

  るا ااقتصاديヰوربا لمكانتぺ فقدان ...るاع الديون اأوربيヘارت... 
  るالنتائج السياسي : 

نموذج معاهدة )  إرغاュ الدول المنヰزمる عヴヤ توقيع المعاهداれ بشروط مجحるヘ ...انعقاد مぼتمر الساュ لخدمる مصالح الدول المنتصرة  -
 ヵفرسا...) 

-  るヘفي روسيا لصالح الباش ヵالقيصر ュيار النظاヰالرايخ الثاني ... ان るايヰن... 
إنشاء عصبる اأمュ لヤحヘاظ ... ااعتراف بحベ القومياれ في تقرير المصير  ( ...ظヰور بヤدان جديدة )إعادة رسュ خريطる سياسيる جديدة  -

 ... عヴヤ السュヤ العالمي 
  るلسن るااقتصادي るوربا  9121آثار اأزمぺ ヴヤ(ن2...........................).....................................................:ع 

مبدぺ الدول الرぺسماليる  لتطبيベ ...  إلغاء مبدぺ التبادل الحر... لمぼسساれ الماليる والصناعيる والヘاحيる إفاس ا.. انヰيار اإنتاج : اقتصاديا   -

 ...نشほة نزعる اقتصاديる قوميる ضيقる.. ...الحمائيる عぺ ヴヤسواقヰا الداخヤيる وعヴヤ مستعمراتヰا

 ...انارتヘاع معداれ البطالる وآثارها ااجتماعيる والنヘسيる عヴヤ السك: .. اجتماعيا  -

  بروز تياراれ حزبيる ...صعود ぺنظمる ديكتاتوريる  ...فقدان الثقる في المぼسساれ الديمقراطيる البرلمانيる : ... سياسيا -

        るوخاص るفي ايطاليا متطرف (اشيヘال ゆالحز)   لمانياぺ و ( ヵالناز ゆالحز... ) 

  るانيんال るيヨالعال ゆالحر ネي في انداコالنا ュر النظاヱキ:  .................................................(................................3ラ) 
 ...تصعيد ألヨانيا لحدり التو ثر برفヰツا شرヅヱ معاهدり فرساي -
 (...التوسع)ヱ نヰイヰا سياسる الイヨاメ الحيوي  التقارゆ مع اأنظمる الヘاشيる كإيطاليا واليابان : تトوير ألヨانيا لジياسる الヨحاヱر -
 ...اゆ من عصるら اأمم اانジح -
-   るالشرقي ヱ ヴトربا الوسヱاني في أヨا : التوسع األジヨضم الن (サوヤ1931اانش...)  وفاكياヤوسムتشي ( يتキوジيم الヤقま1939 ...) بولونيا ゥاجتيا

 ( ...キ1939انتゴيك ) 
-  ヴヤع ゆالحر るانيトريらالヱ るيジرنヘومتين الムالح ラعاまانياヨأل . 
-  るانيんال るيヨالعال ゆالحر るبداي. 
 

 : 5الموضوع  
 (ラ 2...............................).......................................لتصヨيم ،خاتるヨ مناسるら مقدمる مناسヱ، るらضوヱ ゥمنトقيる ا: الイانب الヨنイヰي *    
 (ラ 1...................) ..........................................................................التعらير التاريガي ، الヤغる ، شムل التقديم :الイانب الشヤムي    * 
 :انتقاء الヨعヤوماれ ،صحتヰا ،تنوعヰا ヱ ترابヰトا : الイانب الヨعرفي    * 

 (2ラ...........................................................)..........................................................: تعريف اليقظる الムヘري   る :العنゅصゲ التゅلية  حالمطلوゆ إبゲاコ المتゲ ش             
  ラاني من القرんخصوصا في النصف ال  れرヰド ريムف ゐعاらان る19حرك ،   キاヱر ラヱرムヘا مヰر عنらع، ュالشاヱ في مصر   ュ

   ...تأخログ عن الغرま ゆرساء نるツヰ تعي ما... اهتヨت بヨناقشる  قツايا  الدين ヱالジياسヱ  る أسらاゆ تトور الイヨتヨع 

 



 

-3- 

  ラالقر メالعربي خا ベشرヨفي ال るريムヘال るاليقظ り19عوا مل نشأ  :..........................................(........................2ラ)  
-  るعوامل سياسي... : るمصر سن ヴヤع るيジرنヘال るヤヨالع...  1181-1991الح ベشرヨبال るرياليらاام ネاヨヅايد اأゴت るلヱالد ネضاヱربي بعد تدهور أ

るانيヨんالع ... るوريヅراらفي اإم サباقي اأجنا ヴヤعنصر التركي عヤالتعصب ل ( التتريك るسياس ...) بدءا るالعربي キاらاء من الゴأج メاحتا
 ... اإصاحاれ التي قاュ بヰا محヨد عヤي ... 1138بالゴイائر 

-  るعوامل ثقافي.... :ヨد محヰفي ع  るابيトال れاんعらر الヱキ るヨالترج ヱ  في التأليف るشيريらالت ヱ صرヨي بヤد ع... るالعصري サدارヨور الヰド      
  るالعربي るقافんحياء الま رها فيヱキ ヱ れاイヨال ヱ るالصحاف ヱ るعらトヨال ヱ ...يانキ اختاف ヴヤع ゆامح بين العرジماانتشار قيم التヰت.. 

-  るاعيヨونت في... : عوامل اجتムت るヘقんم るقらヅ コヱربا برヱأ るالتتريك ... الغربي るسياس るヰايد الشعور العربي القومي في مواجゴت ... ヴلま りالدعو
りرأヨيم الヤتع... るيحيジヨال れاんعらال ヅايد نشاゴت... 
  ار أهمムأف ヱ ئキاらم るريムヘال るعن اليقظ りرらعヨال るريムヘال れالتيارا :...........................................(...........................3ラ) 

 :  التيار الヘヤジي  -أ  
                    ロدらد عヨمحヱ يらواكムال ラاヨد الرحらالدين اأفغاني ع メاヨا جヰر عنらا عヨي كヘヤジئ التيار الキاらمヱ ارムأهم أف : 

  الديني ラيداヨئ الدين اإسامي : في الキاらヨك بジヨالت ヴلま りالدعو (るنジال ヱ  ريمムال ラالقرا)ف الصالحヤジااقتداء بالヱ ،  
 ...ヱالعヤم دينالتوفيق بين ال....る الらدعヱ る محارب

 ياسيジال  ラيداヨفي ال : るيヅقراヨيق الديらトت ... キداらااست グらين...نヨヤジヨبين ال キار...ااتحاヨااستع るヰمواج... 
   اعيヨااجت ラيداヨيم: في الヤالتعヱ るر التربيらع عヨتイヨال ゥصاま.... يدヤتحرير العقل من التقヱ ... ベوارヘنقد ال

るاعيヨااجت... 
      ゆ- انيヨヤالتيار الع: 

                      ラواトأن ゥيل ،فرヨي اشヤらش ،スيس مراジا فرانヰر عنらا عヨاني  كヨヤار التيار العムأهم أف 
                  ... 

  الديني メاイヨفي ال : るلヱصل الدين عن الدヘل りالدعو (عتقدヨال るحري  ) るأسس عصري ヴヤع るトヤジتنظيم الヱ... نشر
 ...نらد العصらيる الトائヘيる ...م العصريالتعヤي

 
  ياسيジال メاイヨفي ال : キداらد ااستらن...るالحريヱ りاヱاジヨصدار ...تحقيق الま ヱ れاトヤジصل الヘب るيヅقراヨيق الديらトت

 ...بناء مشرネヱ سياسي نツヰوي... الدساتير
  اعيヨااجت メاイヨفي ال..: るاعيヨااجت ベوارヘنقد ال... りرأヨبالترب...تحرير ال ュاヨيمااهتヤالتع ヱ るي... 
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