
 

  

 

 
 

  )نقاط 8 (التاریخ
التالیین الموضوعین أحد المترشح یختار  

  نص دراسة: األول الموضوع
  

 السبعینات أواسط إلى الثانیة العالمیة لحربا نھایة من الدولیة العالقات                          
 الّدعم وبفضل. الشرقیة أوروبا على سیطرتھم الثانیة العالمیة الحرب غداة السوفیات دّعم «    

.... الشمالیة كوریا على قبضتھم وشّددوا الصین في السلطة على الشیوعیون استولى السوفیاتي
". االحتواء سیاسة "بــ الیوم یعرف ما األمریكیة ةالمتحد الوالیات انتھجت ذلك على فعل وكرّد
 سنة األطلسي شمال حلف وتأسیس  1947 سنة ترومان نظریة   مكنت األوروبیة الجبھة وعلى
 لألمم الفوري العسكري الرّد أحبط 1950 سنة في ثم. جدید سوفیاتي توّسع أي كبح من 1949

  ...كوریا على الشیوعي وانالعد األمریكیة المتحدة الوالیات بقیادة المتحدة
 أما. شیوعیة  دول إلى آسیا من واثنتان أوروبا من دول ثماني 1949 و 1945 بین تحوولت لقد     

 إلى تتحّول لم االحتواء، سیاسة وبفضل ، 1974 إلى 1949من سنة والعشرین الخمس خالل
 الوحیدة العملیات كانت الفترة، ھذه وخالل... وكوبا فیتنام وھما فحسب دولتین سوى الشیوعیة

 كما... الشرقیة أوروبا في ذاتھ السوفیاتي االتحاد حلفاء ضد موّجھة األحمر الجیش بھا  قام التي
  ...سوفیاتي صیني تصّدع إلى السوفیاتي الصیني التكتل تحول

 تانقساما فھناك الیوم أما موّحدة، الشیوعیة الكتلة  كانت عندما االحتواء  سیاسة تصّور تم لقد
   ...الكتلة ھذه داخل عمیقة
 بالخصوص تستند جدیدة استراتیجیة وضع الجدیدة الظروف ھذه علینا فرضت) 1969 عام في    (
 شریطة  مھدّدة دول إلى واألموال األسلحة بتوفیر التزامنا في تتمثل التي نیكسون نظریة إلى

 نحو التوّجھ في الراغبة رقیةالش أوروبا دول وعلى الصین على االنفتاح وكذلك الرجال توفیرھا
 إلى المواجھة من السوفیاتي االتحاد مع] عالقاتنا في [حذرا تحّوال أیضا تشمل و. الغرب

 الباردة والحرب فاالنفراج الباردة، الحرب عن بدیال یكن لم انفراج بكلمة أعنیھ ما إّن... التفاوض
  . .. » .العظمیین القوتین ینب النوویة الحرب وخاصة الّساخنة الحرب عن بدیالن كالھما

 
  .1980 میشال، ألبان نشر الحقیقیة ،الحرب*نیكسون ریتشارد: المصدر                                          

   .67ص فیبار، نشر ، 1996 " البكالوریا حولیات "في ورد                                                                     

.1974 و 1969 بین المتحدة الوالیات رئیس: نیكسون ریتشارد*  

:التالیین بالسؤالین مستعینا النص ُادرس  
 إلى الثانیة العالمیة الحرب نھایة من وحدوده العالم في السوفیاتي النفوذ توّسع أبرزمظاھر )1

.السبعینات أواسط  
  .الفترة تلك في یاتيالسوف االتحاد تجاه األمریكیة السیاسة تطّور مظاھر بّین )2
 

1/4  
 

ة لجمھوری سیة ا ون ت ل  ا
رة ا ة وز ی رب ت ل   ا

  

  ـــــــــاالبكالوری امتحان
  2011 جوان دورة

 

 

  

               والتصّرف االقتصاد      :الشعبة
  والجغرافیا اریخالت    :االختبار

  2 : الضارب         ساعـــــات 3   :  الحصـــة

 ةمراقبــــال دورة



 

   وثائق دراسة : الثاني الموضوع
الثالثینات بدایة في تونس  

الثالثینات بدایة في واالجتماعي االقتصادي الوضع:  1 الوثیقة  
  فرنسا، سفارة إلى) الساحل في ( والنساجین الفالحین بعد الزیاتین، أصحاب اتجھ«
 األزمة على للتغلب جدیة بإعانة العمومیة السلط تمّدھم حتى ویتضرعون، التدھور من یتذمرون

 على بمحصول الحظ أسعفھم وقد والیوم .... المحاصیل ضآلة عدیدة أعوام طوال تحّملوا فقد...
 جراء من باإلفالس مھددین أصبحوا دیونھم تسدید بفضلھ ُیؤّملون كانوا الوفرة من غایة

  ..."االنحطاطب الزیوت أسعار على قضت التي الفظیعة المضاربات
  1932 دیسمبر 7 ، "التونسي العمل" ، بورقیبة الحبیب                                                      

 نشر ، بورقیبة الحبیب ،1934-1929  "صحفیة مقاالت"بــ ورد                                                              
.العمل دار  

 

  الثالثینات في بتونس  الوطني النشاط:  2 الوثیقة

 النشیط الشباب من جماعة رجع إذ قلیلة أعواما دامت ركود فترة الثعالبي سفر بعد بتونس مّرت« 
 المؤتمر انعقاد صادف عندما للعمل واسعا مجاال ووجدوا ... دراستھم أتّموا حیث فرنسا من

 على سنة خمسین مرور بمناسبة ... فالتالح إقامة الحمایة سلطات وقررت  ...  األفخارستي
   ... تونس احتالل

 مؤتمر عقدوا ... الشبان ھؤالء نشاط الدستوري الحر للحزب التنفیذیة اللجنة أعضاء رأى  ولّما   
 في" التونسي العمل "جریدة ھیئة قبول باإلجماع المؤتمر وقرر ، 1933 ماي 13و 12 في الحزب
 ھي تحقیقھا على یعمل التي الغایة أن ... الشبان ھؤالء تأثیر تحت قرر كما التنفیذیة اللجنة

   .. .سیادتھا لھا یحقق و شخصیتھا یحفظ دستورا ومنحھا البالد تحریر"
 الشیوخ وبین... الناشط الشباب عناصر بین للحزب التنفیذیة اللجنة داخل الوئام یدم ولم   

  ھالل قصر  بمدینة للحزب ... مؤتمر ذاك إذ فاجتمع ... الخالف   احتّد بل للحزب، المؤسسین
 بـ سمیت جدیدة وتنفیذیة إداریة ھیئة المؤتمر وانتخب ... بینھم حكما لیكون  1934 مارس   في
  " . السیاسي الدیوان"
 ولما ... بالشعب قادتھ واتصل ... باندفاع المتزاید ونشاطھ أعمالھ في قدما الجدید الحزب وسار  

 لھا یسبق لم االضطھاد من موجة وكانت ... محوھا أراد الحركة هھذ خطر بیروطون رأى
    »...نظیر

.47 ،46 ،45 .ص العربي، المغرب تحریر لجنة ، "الثائرة تونس " ، البلھوان علي  

  : التالیین بالسؤالین  مستعینا الوثیقتین اشرح  
   .یناتالثالث بدایة في التونسیة بالبالد الوطني النشاط استئناف ظروف بّین )1
  .الفترة تلك في منھ الحمایة سلط وموقف الوطني النشاط مظاھر أبرز )2
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  )ةنقط 12 (جغرافیاال
التالیین الموضوعین أحد المترشح یختار  

  
 مقال: األول الموضوع

  .المعاصر العالم في اإلعالم وأدفاق والمالیة التجاریة األدفاق في الشمال بلدان تتحكم
  .عواملھ واشرح لتحكما ھذا مظاھر بین

  
 وثائق دراسة: الثاني الموضوع

  

  األوروبي لالتحاد االقتصادیة القوة
   األوروبي لالتحاد والصناعي الفالحي اإلنتاج مؤشرات بعض : 1 الوثیقة

  

 اإلنتاج الوحدة السنة المؤشر
 من الحصة

 اإلنتاج
 )%(العالمي

 الرتبة
 العالمیة

 1 22 151,2 طن ملیون 2008 القمح
 3 13 8 طن ملیون 2008 األبقار لحوم

 1 29.5 919 طن ألف 2007 المجفف الحلیب
 1 - 165,5 ھكل ملیون 2008 الخمور

 1 26 18.5 وحدة ملیون 2008 السیارات
 2 15 198 طن ملیون 2008 الفوالذ
 الطائرات طلبیات
 1 _ *756 وحدة 2008 آربیس

 

  .السنة نفس في طلبیة 662 بوینغ طائرات على الطلبیات عدد بلغ *
  أخرى ومصادر 2009 أوروستات , الفالحي اإلنتاج إحصائیات -: المصدر                          

   2010 االقتصادیة العالم مالمح -                                                                 
 

 

 

 

 
 

3/4  
 
 
 



 

   ياألوروب االتحاد  صادرات : 2 الوثیقة
 

 العالمیة الصادرات في األوروبي االتحاد مكانة
)2007(  

)2007(األوروبي االتحاد صادرات تركیبة  

  

 

األوروبي لالتحاد أساسیة إحصائیات ،2010 األوروبیة، المفوضیة: المصدر   

  األوروبي االتحاد توسیع عملیات نتائج بعض : 3 قةالوثی
  

   النشأة المراحل /النتائج
1957 

  األول التوسیع
 1973 

 التوسیع
  الثالث

 1986 

 التوسیع
  الخامس
2007 

 27 12 9 6 األعضاء البلدان عدد

 3 .4 2.3 1.6 1,2 )2كم ملیون ( المساحة

 490 322 256 168,5 )ساكن ملیون ( السكان

 یورو ملیار (الخام الداخلي جالنات
( 

205 900 3600 10500 

 القومي الناتج من الحصة
 (%)العالمي

15 21 26 31* 

  2004 سنة*
  أخرى ومصادر أوروبا، حول األرقام من سنة 50 ،2003 األوروبیة، المفوضیة :المصدر                  

  
  :التالیین بالسؤالین مستعینا الوثائق أدرس

  . األوروبي لالتحاد االقتصادیة القوة ھرمظا أبرز – 1
 .القوة ھذه إكسابھ في األوروبي االتحاد توسیع عملیات إسھام بین - 2
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