
اءـــرة رأس المــدائ. دةـــديــوية الجــانـــثّ ـالاــــــــــرافيــــــــخ والجغــــاريــــــــــالتّ ةادّ ـــــي مـــــفــجـــــريبـــــــيلبكـــــــالـــوريــــا التّ بار اــــاخت

د30و سا03:المـّدة الّزمنيةعـــلـوم تــجــريـبــــية: ــعبـــــةالشّ 

علـى المـتــرّشـح أن یـخــتار أحــد الـمـــوضـوعـــین الـتـــالـیــــین

ع األولالمــــوضــــو

:خــــــاریــالتّ 

)ن06...(.....................................................................................................: ......لالجــــــــــــزء األوّ 

:دـــــــــنــــــسـال
ــــدتزايـــــوت...ي،ـــربـــــــغـي والــــقــن الّشــــــر ريـــكـسـعــــن المــيـــــــن وبـــبيـــــــطـقـن الـيــــــــد بــديــــــشــر الــــــوتّ ـتّـــــالــمت بــــــــسـد اتّ ــــــقاردةــــــبـرب الـــــالحة ـلـــــرحــــمإنّ ... " 
... ووي، ــــــــنّ ـدي والـيــــــقلـّـين التـــــويـتـــــــسـمـى الـــــلـعحلّ ــــــســـــتّ ـو الـحــــــــــاق نـبــــــــــــسّ ـالة دّ ـــــة، وحـــــبادلـــــــتـمـة الــيريــــهــشــــــــتّ ــية الــــــــــــائـــــــعدّ ــــالت الــــــــمـــة الحدّ ــــــــح
ثة ـــــيـــدحث ــــالــــــم الثّ ـــالـــــعـالن دول ــــدد مــــــر عـبــــــــذاب أكــــــتـالجيــــــــولدّ ــــطاب الـــــــــقـــاإلستة ســــــياــــــــــد ســــزايــــــلة تــــــرحـــــــــمـذه الــــدت هــهــــــــا شـمـــــــــــك

.1815/1991ي ـلوماســخ الديبــتاريــال. انــبــمد وهـــأح. ور، دـصـدوح منـمم. د"...ا ـهمــنــــــة بيــيـــــــــــة األوروبارّ ـــــــــقـالـــــــــــامتســي اقـــــحا فــــجـــــد أن نـعــــــــالل بـــقـــتـــــاإلس

ــــــوبالمطلــ:
.ــــــــــــصمــــا تحـــــــــــــتــه خــــــــــــــط فــــــــي الــنّ رح ــــــــاش)1
.رابـــــــح بـيـــــــــــطـــاطــ ــــ.  ــوفنـيــــكــــــــيتـا خــــــروتــــشــــ ــــ.  جـــــــمـال عــــــبـد الـنّـــــــاصـــــرــــــ :   ــــــاليــــــةعــــــّرف بـالّشــــخصيــــــات الـتّ )2
.أربـــــعـة دول مـــن المـعــــسكـر الـّشــــرقــي، وأربــــــــعـة أخــــرى مـــن المـعـسكـر الـغــــــربــــيع ـة، وقّـــقـرفـــــأوروبـــــا المُ ـطة علــى خـريـ)3

)ن04............................................(...................................................................:ـــــانـــــيالجـــــــزء الثّ 

الــــّدولــــــية واإلقــليـــــــــميـة، أثّــــــــرت عـلــــــى مـكــــــــانــة فـــــــــرنـــــسا ـــــــة فــــــي الـمـــــحــافــلــرات هــــــامّ ــطــوّ ــــــداثـــا وتــــــة أحــشــــــــهـدت القــــــــضـيــة الـجـــــزائــري
.لـــــــــها تــــــرضــــــخ للـتّــــــــــفـاوضـعـة، جــــــــــــارجــــــيـــالـخ

هـــــــيــج فـــالــــا تعــخيــــاريـــاال تـــــــر مقرّ ـــــت، حـــــا درســـى مــــمادا علـــــ، واعتالفــــــــقـرةن ــا مــالقـــــانط:المـطــلـــــــــــــوب:
oاألســالـــــيب الـتّــــــي اسـتـــخـــــــدمـتــــــــها الــثّـــــــورة عـلــــى المــــسـتـوى الخــــــارجـــي.
oــــارجـــــــيــــةــذه األســــــالــــيـب عـلــــــى مـكـــــانــة فـــــــرنـــــــسا الـخـإنـعــــــكـاســـــات هــــــ.

أقلــب الصـفحــــة  1/8: الصفحة2013/2014: السنة الدراسیة



.د30ا و ــــس03: يةـــالمـّدة الزمنعـلـــوم تــجـريـبــــــية: ــةــلشــــــــعـــبـــــا

:الجـغـــرافـیــا

)ن06................................(........................................................................: ......الجــــــــــــزء األول

:دـــــــــنــــــسـال
ي ــولــتــــــــسـتل أنّ ـبـــــــــــا قـفــــــلّ ـخـــــتـن مـــــــكـم يـــلثـــالــــــــثّ ـم الــالــــــــعـالمار، إنّ ــعـــــــتـية واإلســــــالـمــــأسرّ ـــــهور الــــــظـــبفــلّ ـخـتّــــــالاط ــبـــــــة ارتــريــــظــرى نــــــت... "
ت ــهـــــــــــووجّ ... ا، ـــــــي أوروبــــــة فـــــــراعزّ ـة والــاعــنــــــــو الصّ ــــــمـى نــــــــى إلرات أدّ ــعمـــــستـــمـروات الــــــب ثـهـــــــــــنإنّ ... ة، ــاريـــعمــــــتــــا اإلســـــه أوروبـيــــــــلـع
ل، ــمـعــــــي للــــولدّ ــــــم الــسيـــــــقـتـــمار الـــــــعــتــرض اإلســــــــي وفـــالــمـــــــأسرّ ــاري الــمـعــــــصاد اإلستـــــــــتـة االقــدمـــــــث لخــالــــــــــثّ ــم الــــالـــــــعـدان الــــــــلــــات بــــاديــصـــــــــتــاق
ي ــــروم فـــــر، والكــــــصـي مــــــن فــطــــالقــــــة كــديــقــــنّ ـــل الــحاصيـــمــة والــــــــــيــلواد األوّ ـمـــــــر الــــديــــــــصــــاج وتــتــــــــــي إنـــــث فـــالـّــــــثــم الـــــالــــــعـص الـصّ ـــــــخـن تــــــأي
ا ــّــأم... د، ـــنــــــي الهـــاي فـــــشّ ـا، والـــانـــــي غــــاو فــــاكـــا، الكــوبــــــي كـــــر فـكــــب السّ ـــــــصــوقل،ـرازيــــــبـي الــــن فـــــــبُ ـا، الـيـــفــــوليــــــي بــــر فـــديــــصـر، القـــــزائــــــجـال

".        ... ةــيــالـــــــعار ـــــعـــــأســث بـــالـــــــثّ ـم الــــالــــــعـدان الــــــى بلـــــا إلــهـــعــــيــد بـيــعـــــــة ويُ ـعـــنّ ـــــصـواد مــــى مــــها إلـــــلوّ ـــحـــفيُ يــالــمـــــأسرّ ــز الــــركـــالم
.الـبـــديــل الحـــضاري. رابــــح لـــــونـــيـسـي

المطلــــــــوب:
.ـــــــــتــه خــــــــــــط فـــــــي الــنّــــــــــــــــــصـمـــــا تـحــــرح ـــــــــــاش)1
.ـــريــطـة الـعــــــــــالـــم الـُمــــــــرفـــــــقة، وقّــــــــع أربـــــع دول وردت فـــــي النّـــــــصعـلــــى خـــــ)2
: 2200ســـــــــــــنـة صـــــــــــادرات الـّصــــــــــيــنل ـثّ ـــــــيمدولجــــــــــــك ـإلــيــــ)3

مــن مـجمــــوع الصـــادرات) %(النـّــسبـــة )ون دوالرـــــيــمل(الـقـــــــيـــــــــــــــمة ـــقةـــــــلد أو المنطــــــــــــالبـ
ــتحــدة األمـريـكيــــة 6995021.5الــواليــات المـ

65922618.2أوروبــــــــــــــــــــــــــــــا

4843714.8الــــــــــيــابـــــــــــــــان

12187837.5آســـــــــــــــــــــــــــــــيــــا

2607408.02بــــاقــــي العــــــالــــم
.2006الصــــورة االقتــــصــــاديـــة:درــــــملصا

المطلــــــــوب:
oدولــــــــجــات الـــيـــــــــعطـــمُ عــلـــــــــــى عــلّــــــــــــق.

)ن04...................................................(............................................................:الجـــــــزء الثـــــانـــــي

ــي، وتـــــوّجــه ــرقـــــية نـمـــــــوذج تـنــــــمــية قـــــائــم عـلــــــى اإلنـفـــــــتاح عـلــــــى االقـتــــــصاد الـعـــــــالـــمتـمـــــــــتـلك دول آســـــــــيا الـّشــــــرقـــــية والجـــــنـوبـــــية الـّشـــ
ســاعــــد اجــــــهـة الـبـــــحـــريــة بـمـــــا يُمـــــــّكـن مــن تـــــزايـــد ونــــــمـو الـمــــــبادالت الـــتّـــــي تُـــــاقـتـــــصادهــا نـــــــحو الـطّـــــــرق البـــــحـريــة، مــــــّما يـتـــــطـــــّلب تـهـــــــيـئـة الــــو 

.103صـفــــــحــة . الكـتـــاب الــمـــدرســــي.ـقى الـطّــــــــــرق الـتّـــــــــجــاريـــة الـعـــــــالمــــــــيةعـلــــى الـنّــــــمــو االقـتــــــــصــادي للـمـنـــــــطـقـة، وتـــــــــكــون بـذلك آســــــــــيــا ُمـــلتـــــــ

ن خــــاللــهـــرز مــــــتُـــبــــــــيــاــــــرافــــــجـــغـاال ــــــــــقـــر مرّ ـــــــ، حومكــتــــسبـــاتـك القـــــبـلـيـــة، الـفــــــقـرةاعتمادا على:المـطــلـــــــــــــوب:
oــي آســـــــــــيـا الّشـــــــــرقــــــــــية والـجـــــــنــوبــــية الّشـــــرقــــيةعـــــــــــوامـــل التـّــــنــــــــمـيـة فــــــ.
oالعـــــــالـمـــــيةمـظــــاهـــر تــــــحـّول المــنــطقـــــة إلـــى قــــــــطـب اقـتــــــصـادي ومــركــزا للمـــــبادالت التّـــــجــاريـــة.

أقلــب الصـفحــــة  2/8:ةــــــحـالصف2013/2014:ةالسنة الدراسی



د30و سا03:المـّدة الّزمنيةعـلـــوم تــجـريـبــــــية: ــعبـــــةالشّ 
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وتُـــعـاد مــع أوراق اإلجــــابـةیُــنـجـز العــمـل الـمــطلـوب عــلـــى الخــریــطة 



اءـــرة رأس المــدائ. دةـــديــوية الجــانـــثّ ـالاــــــــــرافيــــــــخ والجغــــاريــــــــــالتّ ةادّ ـــــي مـــــفــجـــــريبـــــــيلبكـــــــالـــوريــــا التّ بار اــــاخت

د30و سا03:المـّدة الّزمنيةعـــلـوم تــجــريـبــــية: ــعبـــــةالشّ 

ــــوع الـثـــانــيالمــــوض

:خــــــاریــالتّ 

)ن06............................(............................................................................: ......لالجــــــــــــزء األوّ 

:دـــــــــنــــــسـال
ـــمار الـتّــــقلـــــفـــــي الـهـــــنـد الـّصــــــينـيـة مــــــظــهـرا مـــــن مــــــظـاهــر إنـــحـــــــسار وتـصـــــــفـيـة حــــــركــات الـتّــــــحــّررمــثّــــــلـت " ...  وظـهــــــور اإلسـتـعـــــمار يـدياإلسـتـعـــ

، الـتّــــي ية الـثّـــــانــــــية وعـلــــى رأســــــها الـــواليــــات المــتّــــــحــدة األمــريكــــيةالـجــــديــد الـُمــــجّســــــد فــي الـقــــوى الُعــظـــــمى الـتّــــــي أفـــــرزتـــها الـحـــــرب الـعـــــالــمـــــ
...."اإلديــــــولــــوجــــــــي فــــي المـــــــنـطـــقـة عـــــــقـب إنـســــــحــاب فــــــــرنــــسـاســـــــياســـة مـــــــــلء الـفـــــراغاشــتــــــــهـرت بـ

المطلــــــــوب:
.ــط فــــــــي الــنّــــــــــــصمــــا تحـــــــــــــتــه خــــــــــــرح ــــــــاش)1
.ــــــ رابـــــــح بـيـــــــــــطـــاط.  ــــــ نـيــــكــــــــيتـا خــــــروتــــشــــوف.  غـــــــانــدي مــهـــــــــتـمـــاــــــ :   عــــــّرف بـالّشــــخصيــــــات الـتّــــــاليــــــة)2
.المـــنــاطـــــــق والــــّدول الــــــواردة فـــــــــــي الــوثـيـــــــــقــةـع ـــــــــقـة، وقّ ــــرفــالُمــالــعــــــــــالــــــــمـطة ــريـــــــــى خــــعلــ)3

)ن04............................................(...................................................................:ـــــانـــــيالجـــــــزء الثّ 

تـهـا الـّســــيـاســـــيـة ـــرقــي عـلــــى تــوســــــيـع سـيــــطـرتــهـا بـــــفـرض هـيـمـنــــــرّكـــــــزت الــــواليـــات المـــتــــــحــدة األمــــريـكـــــــيـة بــــــــــعـد تـفــــكُّك الـمــــعـســـكـر الـّشــــ
.ائـــل وفــــــــــق ُمــتـطــــلّـــــبـات اســـــتــــــــــراتـيـــــجيـــــــــتـهـاواالقـتــــــصــاديــة والـعســـــكــريــة عـلـــــى الـعـــــــالــم، وذلك بـتـــــوظـــــــيـف ُمـــؤّســـــســات ووســــــ

هـــــــيــج فـــالــــا تعــخيــــاريـــاال تـــــــر مقرّ ـــــت، حـــــا درســـى مــــمادا علـــــ، واعتالفــــــــقـرةن ــا مــالقـــــانط:ــــــــــوبالمـطــلـــ:
oمـــــــــــالمــــح الـنّـــــــــــظــام الــــــّدولــــــــــي الــجــــــــــديـــــــــد.
oــدة األمــــــــريـكـــــــــيــةلُمــــــــــؤّســــــســــات والـــوســــــائـــل الـتّــــــي وظّـــــفـتـــــــــهـا الـــــواليـــــات الـمـتــــــــــحـا.

أقلــب الصـفحــــة  5/8: الصفحة2013/2014: السنة الدراسیة



.د30ا و ــــس03: يةـــالمـّدة الزمنعـلـــوم تــجـريـبــــــية: ــةــلشــــــــعـــبـــــا

:الجـغـــرافـیــا

)ن06................................(........................................................................: ......الجــــــــــــزء األول

:دـــــــــنــــــسـال
، وتــــــهــدف 1962الـّســـــيــاســة الـفـــــــالحــــــيـة المـشـــــــتـركـة مـــــنـذ الـعـــــــجـز الـغــــــذائــيالـتّــــــي تـشــــــكـو الـمـجـــــمــوعــة االقـتـصـــــــاديـة األوروبــــــيـةتــــــبـنّـت "

ـمـنـتــــــجــات الـفــــــالحـــــــيــة وتــــأمــــــــيـن مســــــتــوى عــيــــــش الئــــــق للــــــفــّالحــــــــيـن وضــــــــمــان الـتّــــــــزّود بــــالاإلنـتـــــــاجــــــيـةاســة إلـــــى الــــّرفــــع فـــــي هـــــذه الـّسيـــــــــ
ـــــمـد وحـــــدة وارتـــــــبط نــــجـاح هـــذه الـّسيـــــــاســـة بـتــــــــرّكــــز ســــــوق مــشــــــتــركـــة حــقيــــــقيــة تـعـتــ... بــأســـــــعــار مـنــــــاســــبــة  للــمـستـــــهـلـكــــــيـن، الـغـــــــذائــــــيــة 

عــــــــبـر آلـيـــــات تـعـــديــل وتـقـــريــــــب الـمــــــواصــــــفـات الّصــــــحــيـة والـفـــنّــــــيـة للــمنــتـــــــجـات ووحـــــدة األســــــعــارــــــواجـــز الـجــــــمـــركــــــيـةالـحالـّســـــوق عــــبــر إلـغــــــاء 
.2003مـصــادر أوروبـــا . الّســيـاســـة الـفـــــالحــــية الـمـشـــتـركــة".    ي والـتّـــــــضـامـــن الـمــــــالـــي بــــــــيـن الــــّدول األعـــــــضـــاءوأفـضـــلـيــــة الـتّـــــعــامــل الـتّـــــــجــار 

المطلــــــــوب:
.مـــــا تـحــــــــــــــتــه خــــــــــــط فـــــــي الــنّــــــــــــــــــصرح ـــــــــــاش)1
:ـبـر الـبــــــورصـــــات فـــــي الـعــــــــالـــمأكــــــل ـثّ ـــــــيمدولجــــــــــــك ـإلــيــــ)2

ورتـــفـــرانكــفســـــــــــاريــــــــبدنـــنــــــــــــــــــليوــــــــوكـــــــطـريــتــوول ســـتالــبــــــــــــــــــــــورصـــــــــة
750026001750750630)ار دوالرــيـمل(رأســـــمــــــالــها 

.60كـــتـــــاب اجلغــــــرافــــيـا صـفـــــحــة :درــــــاملص

ـــــوبالمطلـــ:
.مـلـــيـــار دوالر1000مــــسـ1./ بـــــورصـــــةمــــسـ1=  م ـرســـياس الــــمق. ةـــانيـــدة بيــى أعمــدول إلـات الجــيـم معطـــرجـت)3
.دولــــــــــــجـي الـــــــــواردة فـــــــــــات الــــــورصــــــــــبـع الـــــــة، وقّ ــقـــــــرفـــــــمّ ـم الـالـعـــــــة الـطــريـــــــى خــــلـع)4

)ن04...................................................(............................................................:الجـــــــزء الثـــــانـــــي

ـعـــــــــالــم، ورائـــــــدا فــــــي مـــجــــــال الـبـــــــحـث الــعلــــــــمـي ـــــــــي فــــي شـكــــــــلـه الـجــــــديــد أكــــــــــبــر ســــــوق فــــــي الـــــحــاد األوروبّ ـــــــــعــّد اإلتّ يُ 
.ــــــحــّدة األمـــريـكـــــــــــــــــــــــــيةعـد الـــــــواليــــات الــمــتّــــــكـنـــــولـــوجـــي، وثــــــــانــــي قــــــــّوة مـصـــــــّدرة للــــــــــمــواد الـغــــــــذائـــــــــية بــــــــــوالتّ 

تُـــبــــرز مـــن خــــاللــهجـــغـــــرافــــــيــااال ــــقـــر مرّ ــت، حــــا درســــى مــــلـادا عــــتمـــ، واعالـفــــــقـرةن ـــا مـــالقــطــان:ـــــوبالمـطــلــــــــ:
o ّــــــــــــــالـمــيــــــــي فـــــــي االقـتـــــــــــصاد الــعمــــــــــكــانـــة اإلتّــــــحــاد األوروب.
o ّــــــي حــــــالـــــــــياالـــّتحــــــــــّديــــات الــتّـــــي تـــــــــــواجــــه اإلتّـــــــــحــاد األوروب.

أقلــب الصـفحــــة  6/8:ةــــــحـالصف2013/2014:السنة الدراسیة
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