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 [قطن 10]  [الوثائقب االشتغال]       جغرافياال مادة  
 

 :الوثائق التالية وأجب عن األسئلة في تمعن جيدا           
 

 :  1الوثيقة رقم 

 . 2002سنة  الدخل الفردي لبعض الدول بالدوالر
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Etats du monde ;2008 .   بتصرف 
 

 :  2الوثيقة رقم 

 2012مليون طن إلى حدود  330إن اإلنتاج العالمي يجب أن يزداد بحوالي " 
 2002ما بين )من اجل تغذية مليار نسمة التي سيزداد بها عدد السكان 

من األراضي الزراعية تضيع سنويا مليون هكتار  12نأمع العلم (...2012و
إال أن الحد ...نتيجة اتساع المدن وشبكات الطرق وتراجع الوسط البيئي والتصحر

من اإلنتاج الفالحي العالمي مرتبط أساسا بنوع من التجفيف المالي الذي تمارسه 
 ... الدول الكبرى للحد من العرض وبالتالي الرفع من السعر

اإلنتاج يهم أساسا الدول التي تواجه خطر العجز الغذائي وبالمقابل فان الرفع من 
 ". إفريقيا جنوب وشرق أسيا،الشرق األدنى واألوسط و:مستقبال 

2005 : p16  .Images économiques du monde 

                                                           : 4وثيقة ال                                                                          :  3الوثيقة رقم 

   

ومن المفارقات الملفتة للنظر انه إذا أقدمت الشركات المتعددة الجنسيات "
على سحب أرباحها وفوائد قروضها وثمن تكنلوجيتها من الدول النامية فان 

مارها ن أعادت استثوإ( .الدول النامية)زان مدفوعاتهاذلك سيضغط على مي
محليا فان ذلك يعمل على زيادة هيمنتها على السوق المحلية،األمر الذي 
يدفع إلى رفع االسعار المترتبة على المستهلك للحصول على منتجاتها بشكل 

 ."مباشر أو غير مباشر،كما يعمل على زيادة أرباحها في المستقبل

قة المحيط ولكن حدود اليابان االقتصادية تمتد إلى ما وراء آسيا ومنط"
الهادئ إلى أمريكا الالتينية وإفريقيا،وهو سبب آخر للتخلي عن منظورنا 

 ..."المسلط على الداخل والذي دام لفترة طويلة

 

   8532االفتتاح الثاني لليابان،ترجمة أمين علي جريدة المساء،ع:شينزو آبي             العرب أمام تحديات التكنلوجيا ،عالم المعرفة،:انطونيوس كرم  

 28،ص 8121ابريل 83،                                                                                                                       221،الكويت،ص2828نونبر   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوبالمطلــــــــــــــــــ
 ( .نقط 3)حول معطيات الجدول إلى مبيان مناسب ، وبين مما درسته عوامل ضعف الدخل الفردي بالبرازيل  – 1
 ( .نقطة  1.)التحديات التي تواجه العالم [ 2]استنتج من الوثيقة  – 2
 ( .نقط 2) ي البلدان النامية ف دور الشركات متعددة الجنسيات[ 3]استخلص من الوثيقة – 3
المنظور المستقبلي لالقتصاد الياباني وأبرز من خالل رصيدك المعرفي دور العنصر البشري في قوة االقتصاد [ 4]استخلص من الوثيقة  – 4

 ( نقط  2)الياباني 
 ( نقط 2.) البرازيل بين باعتماد تعلماتك التفاوتات المجالية التي تواجهها  – 2
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      (نقط10)[يالموضوع المقال]]        تاريخال مادة 
 

   :اكتب في واحد من الموضوعين التاليين حسب اختيارك 
 

 الموضوع األول  : 
 

خلف سقوط اإلمبراطورية العثمانية وضعا سياسيا معقدا في المشرق العربي ،  كان من تداعياته ظهور القضية         
 .الفلسطينية 

 : اكتب موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة تناقش فيه       
 

  أسباب سقوط اإلمبراطورية العثمانية . 

  أشكال  التمركز الصهيوني بفلسطين. 

  ردود الفعل الفلسطينية ضد سياسة التمركز الصهيوني فيما بين الحربين. 

 
 

 لثاني الموضوع ا  : 
 
لبيضاء وأخرى ية وبناء النظام االشتراكي بمواجهة تحديات داخلية تمثلت في الثورة افاقترن قيام الثورة البلش   

 . خارجية جسدها النظام الرأسمالي، امتدت إلى انهيار المعسكر االشتراكي  
 

 : اكتب موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة تعالج فيه 
 

  9114 – 9191ما بين  ياتيةڤالسواإلجراءات التي اتخذها لينين لبناء الدولة  . 
 9191 – 9141ي من مظاهر الصراع بين القطبين الرأسمالي واالشتراك  . 
 ياتيڤسوهيار المعسكر االشتراكي وتفكك االتحاد النعوامل ا 
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