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 الموضوع
 

 

  االشتغال بالوثائق(           نقط 01)مادة الجغرافيا 

 (0)الوثيقة 

 تنتا  اللحاي  ي  الوالاا  التتدة  امأرياية اال
 (تلةون رأستيبة  التاشة  ب/ ون طن ةبتل الزراع  االتنتا )

 السنوا 

 التواد
االتنتا  رن  % 0290 0222 9191

 العالت 
 اليتب 

 العالتة 

 1 29113 29211 052 919 الذر 

 9 29 9219 3919 50 الصواا

 2 11,5 10 19 55 القتح

 0 93 919 9,13 90 الدوارض

 2 ,9 13, ,1, 215 القطن

 2 113 1011 1310 11 امأبقار

 0 3 1112 5119 55 الخنازاي
                        Images Economiques du monde 2004 - 2014 / atlas éco. 2013 

 

 (2)الوثيقة 

لقة أصبدت اللحاي  تنشاطا اعبئ . رياي يحاي  صناع  قوي ي  االقتصاد امأ ريكب   أساس  اعتبي االتنتا  اللحاي  "

رن  05 %ياللحاي  الغذائة  تستهلك لويةها ... رسارةل ضخت  ي  شياء امأراض  وتنلقا  التجهةز واالستغحال

ارا ، شاينا ، طائيا ، جي: ولقة تتت رينن  العتل اللحاي  بشيل واسع... رن التوارد التائة  35 %الطاق  و

رن تدسةن  لنباتا  كتا رين التلقةحورّين استعتال امأستة  الجةّة  رن رضاعل  ريدودا  ا... ر والقطفآال  البذ

 ".سحال  الدةواتنا 
Géo. Temps Présent / Hachette. Col. GREHG. P 304 

 (3)الوثيقة 

 رساهت  القطاعا  االقتصادا  ي  التشغةل والناتج الةاخل  الخام بالوالاا  التتدة  امأرياية 
 السنوا 

 القطاعا  االقتصادا 
9111 0290 

 PIB %                الةة العارل  % PIB %               الةة العارل  % 

 9                          915      019                    010 اللحاي 

 02                     91          9110                   0512      الصناع 

 31                     90                  39                       3015      التجار  والخةرا 
            Images Economiques du monde 2004 - 2014 / atlas éco.2013  

 

 خلفــــــــــــــــــه (ي)اُنظر
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 (4)الوثيقة 

لين .. .إن االقتصاد امأرياي  هو قبل كل ش ء اقتصاد خةرا ، إذ اعتبي قطاع الخةرا  امأكثي دانارة  ي  البحاد"   

اليهيبائة  واالليتيوتنة ، والتنتجا  اليةتاوا ، صناع  اآلال  : رياية  دول  جّة رصنّع تبقى الوالاا  التتدة  امأ

 ...كتا أتنها البلة اليائة ي  صناع  اللضاء والصناع  الصةةالتنة  ،ة ، والسةارا واآلال ، والصناع  الغذائ

تةنةوم واليهيباء والطاق  النووا  لكتا تبقى الوالاا  التتدة  امأرياية  أول رنتج ي  العالم  للغاز الطبةع  وامأ

تنتائج رشجع  إذ  0290سجل ي  سن   0229زر  تى قطاع السةارا  الذي تضير رنذ ألثالث ي  اتنتا  البتيول ويوا

 ". بلغت التبةعا  أعلى رقم رنذ أربع سنوا 
Atlas éco 2013 p.86   

 :عن األسئلة التالية( ي)بعد قراءتك المتأنية للوثائق أجب

 ن 2. .....................................إلى ربةان رناسب (9)بالوثةق   ائوا التعطةا  الخاص  بالنسب  الت (ي)يّول -9

 ن 9......................................  ..........رياي اللحاي  امأ خصائص االتنتا  (9)رن الوثةق   (ي)استخلص -0

 ن             ,....  .......................................................................:ال را ( ,()2()0)رن الوثائق (ي)استخي  -2

 رن خحال را درست رساهت (  )ربيزا العوارل التلسي  لقو  االتنتا  اللحاي  امأرياي  (0)رن الوثةق  - أ

 هذه القو الظيوف الطبةعة  ي  

والناتج الةاخل   ي  التشغةل عا  االقتصادا  امأرياية القطا رساهت  التدول الذي شهةته (2)رن الوثةق   - ب

  . قو  التجار  امأريايةالعوارل التلسي  ل(  )، ربةناالخام

    .لصناع  امأرياية رظاهي قو  ا (,)الوثةق   رن -            

 يةها التدةاا  الت  تواجه اللحاي ( ان)يقي  تبةّن( ي)واعتتادا على را درست، اُكتبامأربع رن الوثائق اتنطحاقا  -,

 ن 0............................................................................... والصناع  ي  الوالاا  التتدة  امأرياية 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (نقط 01) مادة التاريخ 

 :التالةةني  أية التوضوعةن ( ي)اُكتب

 :الموضوع األول           

 رتا عّجل  وضاعا رتيدا  زادتها الديب العالتة  امأولى تأزرا أ 02وبةاا  القين  91ي  أواخي القين  عاتنت روسةا      

 .9193بسقوط النظام القةصيي وقةام ثور  أكتوبي    

  اد تطور االتد(  )، ربيزا9193 يةه الظيوف العار  لقةام ثور  أكتوبي( ان)تدلل روضوعا رقالةا( ي)اُكتبـ            

 .        السويةات  ي  يتي  را بةن الديبةن             

 

 :الموضوع الثاني         

        رياية  لتواجه  السويةات  والوالاا  التتدة  امأ ييضت الديب العالتة  الثاتنة  تداللا رؤقتا بةن االتداد     

العالم إلى كتلتةن تياويت العحاق   اتنقسامايتّة الصياع بةن الطييةن رّتا ادى إلى الةايتاتوراا ، لين بعة اتنتهاء الديب 

 .بةنهتا بةن التوتي والتعااش

 ، خلّلها رن أزرا   الثنائة  ورا تيةه الظيوف العار  لظهور تنظام القطبة (ان)روضوعا رقالةا تبةّن( ي)اُكتب ـ     

 .9135رظاهي التعااش السلت  بةن القطبةن وامأزرا  الت  هّةدته إلى يةود (  )ربيزا       
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