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(موضوع إجباري )االشتغال بالوثائق  01/01 : مادة الجغرافيا: أوال  

   

9112متحدة األمريكية والصين سنة الواليات ال االتحاد األوربي و ية لكل منالتجار المبادالت  :  0الوثيقة رقم    
  

واردات ــال ادراتــصــال    
 مليار دوالر   %ب العالميةالصادرات  الحصة من مليار دوالر  %ب   الحصة من الواردات العالمية

 الواليات المتحدة األمريكية 0110 521 0011 0921

االتحاد األوروبي  4101 8421 4104 8522  

 الصين 0919 220 0110 122

Source : Images économiques du monde 2012. p 61 , images économiques 2013 p 71. 
 002، سلسلة معارف، ص ؤسسة الفكر العربيترجمة  م، 9100أوضاع العالم 

9الوثيقة رقم     
                          

الل األشهر الستة خ%   025 ة النمو االقتصادي والتي لم تتعدحذرت مديرية التجارة الخارجية األمريكية من تراجع نسب>> 

وما  ،ايد معدالت البطالةومن تزد الطاقية، اسا المواأساسية المستوردة ومن ارتفاع أسعار المواد األس  9100 سنة األولى من

 2                                              الشرائية  االجتماعي للساكنة وانخفاض قدرتهامن تدهور للوضع االقتصادي و رافقها

فإن  ،(انكماش ماليالبطالة و و ارتفاع نسب  وق العقارتدهور س) وتبعا لمختلف التحديات التي تواجه االقتصاد األمريكي 

من  % 01الذي يمثل  تساع الدين العموميومع ا 2 %  9,1و ستكون متواضعة في حدود توقعات البنك المركزي لنسبة النم

، فإن يملكون نصف هذا الدينالميزانية العامة للواليات المتحدة األمريكية وما يشكله من هاجس لدى المستثمرين األجانب والذين 

 <<(2الدوالر) عملة وتدني القدرة الشرائية وتعويم ال ، مما زاد في معدل البطالةاستثماراتهم تقلصت بكيفية مقلقة حجم
Source : Images économiques du monde 2012,  p 145 

 

   : 8الوثيقة رقم 

 

هـيـلـت عـناــا كــوهو ضعف م ،9101ة سنة مليون نسم 812بلغ عدد سكان الواليات المتحدة األمريكية زهاء >>          

، مليون نسمة 221بالهجرات المتزايدة التي بلغت في العقد األخير حوالي  اأساس ويفسر هذا التزايد الديمغرافي 2 0211سنة  

ويتركز معظم 2 % ( 10الصينيون )وآسيا الشرقية ( % 01المكسيكيون ) ن أمريكا الالتينية معظمها من فئة الشباب القادم م

2الوبوليس ما بين واشنطن وبوسطن الميغ دينامية في فلوريدا وتكساس وبالجهات االقتصادية األكثر  لمهجرينا  

واألسيويين  نكالالتينييإلى مجتمع متعدد اإلثنيات  ونتيجة لذلك انتقل المجتمع األمريكي من مجتمع يغلب عليه الجنس األبيض

أفق من المجتمع األمريكي في %  81 ويتوقع أن تصل 2 9101سنة %  01 و أصبحت 9111سنة %  09 نسبتها تمثلوالتي 

ر مجتمع مما يطرح عدة تساؤالت حول كيفية تدبي الجديدة  كسيكوم ، وذات أغلبية في واليات فلوريدا وأريزونا و9111سنة 

<< 2لدى كل مهاجر" الحلم األمريكي"، ومدى إمكانية تحقيق األجيال متعدد الثقافات و  

 Ibid. p 147  
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:ما يأتي( ي)انجز لوثائق بتمعن وا( ي)اقرأ   

 (ن 8) إلى مبيان مناسب      0الوثيقة رقم الواردة في  الواردات و الصادرات الخاصة بحصة  النسب المئوية( ي)حول . 0

حاد ات المتحدة األمريكية والصين واالتو المبيان الذي أنجزته مكانة الوالي 0من خالل معطيات الوثيقة رقم ( ي) صف2 9

( ن0)                                                                              األوربي في التجارة العالمية  

خالل وضعية الميزان التجاري  لكل من الواليات المتحدة األمريكية و الصين، وفسرها من  0من الوثيقة رقم ( ي) استنتج ـ 8

( ن9)                                                                                                     مكتسباتك   

( ن 9)                                                                   :من الوثيقين ما يأتي( ي)استخرجـ  4  

ل التي تواجه االقتصاد األمريكي    المشاك:  9من الوثيقة   ـ     

               إلى الواليات المتحدة األمريكية المميزات التي تتسم بها فئة المهاجرين :  8ـ من الوثيقة    

(ن 9)  2 فيها تحديات االقتصاد الصيني(  ين)تبرزاعتمادا على تعلماتك فقرة مركزة ( ي) اكتبـ  1  
  

 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    
 

االختيار بين موضوعين مقاليين               01/01:  مادة التاريخ          
 

  :في أحد الموضوعين المقاليين اآلتيين  (ي)اكتب                                           

     :الموضوع األول        

    

شهدت أوربا الغربية خالل القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تحوالت اقتصادية عززت النظام الرأسمالي وساهمت في  

2 تزايد حدة التنافس اإلمبريالي حول المستعمرات، مما مهد لقيام الحرب العالمية األولى  

: أتيفيه ما ي(  ين) توضحموضوعا مقاليا ( ي) اكتب  

زايد حدة التنافس اإلمبرياليالتحوالت االقتصادية في ت ـ دور   

التنافس االمبريالي  وسائل ـ   

 2األزمات الدولية التي نتجت عن التنافس اإلمبريالي و مهدت لقيام الحرب العالمية األولىـ  

:الموضوع الثاني      

في اندالع الحرب العالمية  مّما ساهم توتر السياسي، تميزت أوضاع أوربا عقب الحرب العالمية األولى بالتأزم االقتصادي و ال

 2الثانية التي خلفت نتائج عديدة

 :فيه ما يأتي( ين) توضح مقاليا  موضوعا( ي) اكتب

 ورية في كل من إيطاليا و ألمانياديكتات طورات التي أفضت إلى ظهور أنظمة الت -

 الحرب العالمية الثانية ي اندالعمساهمة السياسة التوسعية لألنظمة الديكتاتورية  ف -

 2 النتائج السياسية  للحرب العالمية الثانية -

 

               


