
الجغرافیا في منھجیة توصیات  
الوثائق أو الوثیقة دراسة منھجیة المقال منھجیة   

   :مرحلتین إلى العمل یقّسم
I .والتفكیك الفھم مرحلة:   
 العام ھاموضوع الوثائق لدراسة المصاحب العنوان یمثل.  
 الوثائق بین العالقة تبین.  
 االھتمام محاور إلى توجھ ألنھا المصاحبة األسئلة قراءة.  
 االقتصادیة واألنشطة القطاعات حسب : منطقیا المعطیات تبویب...   
 الخدمات وفي األجیال حسب الصناعة وفي حیواني أو نباتي إلى الفالحة في : اإلنتاج تصنیف 

  .الفروع حسب
 التطور قنس استخراج... 
II .والتحریر االنجاز مرحلة:   
   :التقدیم. 1
 وطبیعتھا الوثائق أو الوثیقة بنوعیة التعریف:   

 تطوریة أو ثابتة إحصائیات أو إحصائي جدول.  
 باألعمدة رسم أو دائري رسم أو منحنى (بیاني رسم.(  
 كاریكاتوري رسم اشھاریة، الفتة فوتغرافیة، صورة (مصورة وثیقة.(  
 نص.  
 جغرافیة طةخری... 
 الفكرة تحدید في واإلیجاز والدقة بالعنوان االكتفاء عدم : وموضوعھا الوثائق أو الوثیقة مصدر 

  .االستنتاجات في الدخول دون العامة
 السیاق في وتنزیلھ للوثائق المشترك الموضوع ذكر.  
 وفق العناصر وعنونة ومحتواھا ترتیبھا في تغییر دون المصاحبة األسئلة أي الشرح عناصر طرح 

 .األسئلة
   :الجوھر. 2
 المكتسبات توظیف مع المصاحبة األسئلة على اعتمادا للمطلوب مسترسل تحلیل.  
 الوثائق أو الوثیقة من واالنطالق بالمطلوب التقّید.  
 توظیفھا وحسن الرئیسیة المفاھیم تعریف.  
 دقیقة وإحصائیات ورسوم بأمثلة التدعیم. 

   :تجنبھ ینبغي ما
 موضوعھا حول مقالة وتحریر المصاحبة ولألسئلة الوثائق أو للوثیقة الجزئي أو لكليا اإلھمال.  
 المحاكاة في الوقوع أو سطحیة بطریقة محتواھا إلى والتطرق حدة عل وثیقة كل دراسة.  
 الوثائق أو الوثیقة وإھمال األسئلة عن اإلجابة.  
 والمتناقضة الخاطئة التفسیرات.  

   :الخاتمة. 3
 وحدودھا الوثائق أھمیة (الوثائق أو قةالوثی تقییم.(  
 الوثائق أو بالوثیقة صلة ذات أخرى مسألة بطرح آفاق فتح.  

   :تجنبھ یجب ما
 عنوانھا أو أسئلتھا كتابة وإعادة الوثائق أو الوثیقة في الواردة األفكار تلخیص.  
 مقال خاتمة انجاز.  
 واإلطالة االقتضاب.  
 علیھا اإلجابة یصعب لةأسئ إلى تحویلھ أو اآلفاق فتح إھمال. 

   :مرحلتین إلى العمل یقّسم
I .والتفكیك الفھم مرحلة:   
 أصناف مختلف أصناف بین التمییز 

   :المواضیع
 التحلیل مواضیع  
 المقارنة مواضیع  
 التصنیف مواضیع...  
 والمطلوب المعطى بین التمییز.  
 وتفكیك األساسیة المفاھیم تحدید 

  .المطلوب مكونات
 الرئیسیة لعناصرا (التخطیط بناء 

 التوازن على الحرص مع والفرعیة
 ).بینھا

II .والتحریر االنجاز مرحلة:   
   :المقدمة. 1
 للموضوع العام اإلطار تحدید 

 في الدخول دون لھ والتمھید
 من جزءا المقدمة وتحمیل استنتاجات

  .الجوھر
 الشرح عناصر طرح. 

   :الجوھر. 2
 للعناصر ومترابط مسترسل تحلیل 

  .ھاعنونت مع
 والرسوم باألمثلة التدعیم 

  .الدقیقة واإلحصائیات
 جغرافیة ومصطلحات مفاھیم اعتماد 

  .الضرورة عند وتعریفھا
 حسن الخط، وضوح اللغة، سالمة 

  ...العمل إخراج
   :الخاتمة. 3
 االستنتاجات أھم.  
 آفاق فتح.  
 اإلطالة أو االقتضاب تجنب.  

 



  )والتصرف االقتصاد شعبة (المراقبة دورة
  

  مقال : األول الموضوع
  .المعاصر العالم في اإلعالم وأدفاق والمالیة التجاریة األدفاق في الشمال بلدان تتحّكم

  .عواملھ اشرحو التحّكم ھذا مظاھر بّین
  
  

  اإلصالح
  

   :المقدمة
 مجال وتكّون العولمة ظاھرة العالم أقطار بین اإلعالم وأدفاق والمالیة التجاریة األدفاق تنامي یكّرس
 بوضوح یبّین والثالوث المتقدم العالم لفائدة مجالیا األدفاق ھذه ترّكز أن غیر. المكونات مترابط عالمي
 ھذه في الشمال بلدان تحّكم مظاھر ھي فما. منھا واالستفادة فیھا التحكم على العالم أقطار قدرة تباین

  ؟ لذلك المفسرة العوامل ھي وما ؟ األدفاق
  
I. اإلعالم وأدفاق والمالیة التجاریة األدفاق في الشمال بلدان تحّكم مظاھر :   
    :العالمیة التجاریة بالمبادالت الشمال بلدان استئثار. 1

 2009 سنة العالم في والخدمات السلع مبادالت ثلثي من ألكثر مالالش بلدان احتكار.  
 في % 67 بقرابة الخدمات مبادالت و % 58 بحوالي السلع مبادالت على الثالوث بلدان سیطرة 

  .2005 سنة العالم
 السلع مبادالت نصف من أكثر) العالم في األولى العشرة البلدان (المتقدمة البلدان نادي احتكار 

  .2005 سنة یةالعالم
 العالم في والخدمات العالیة التكنولوجیا منتجات صادرات على الشمال بلدان ھیمنة.  

  .القطریة عبر وشركاتھا الشمال بلدان لھیمنة یخضع متكافئ غیر عالمي تجاري نظام       
  
  
   :أصنافھا بمختلف العالمیة المالیة األدفاق في الشمال بلدان تحّكم. 2

 على مؤسساتھ قدرة (الصادر المباشر األجنبي االستثمار أدفاق من % 85 شمالال بلدان تحتكر 
  ).الخارج في االستثمار

 لالستثمارات أقطاره جاذبیة (الوارد المباشر األجنبي االستثمار أدفاق ثلثي البلدان ھذه تستقطب.(  
 مؤشر ھذا (2005 سنة الصادر المباشر األجنبي االستثمار رصید من % 88 الشمال بلدان تحتكر 

  ).المالي النفوذ على
 الجنوب بلدان وإقراض المباشر غیر األجنبي االستثمار على الشمال یھیمن.  
 2005 سنة % 99 بنسبة التنمیة أجل من العمومیة المساعدة على الشمال یسیطر .  

  .العالم في المالیة األدفاق من الرئیسي المستفید الشمال بلدان تظل        
  
   :العالم في اإلعالم أدفاق على الشمال بلدان رةسیط. 3



   :في السیطرة ھذه تتجلى

 وفرانس براس وأسوسایتد رویترز مثل الرئیسیة العالمیة األنباء لوكاالت الشمال بلدان امتالك 
 العام الرأي وصناعة اإلعالم توجیھ (العالم في األنباء من % 80 على تسیطر التي براس

  ).العالمي
 تیلیكوم فرانس فودافون، (العالم في االتصال شركات أكبر البلدان ھذه امتالك.(...  
 البحث خدمة إسداء على غوغل شركة سیطرة (الشمال ببلدان األنترنت خوادم من عدد أكبر ترّكز 

  ).األنترنت عبر

  . واإلنتاج البحث في توظیفھا تتولى التي الشمال بلدان في المعلومات أدفاق تتركز       
  

 نتیجة وذلك علیھا، وتسیطر العالم في اإلعالم وأدفاق والمالیة التجاریة األدفاق في الشمال بلدان ّكمتتح
  . وقانونیة وتقنیة وتنظیمیة ھیكلیة عدیدة عوامل تضافر

  
  
  
  
  
II .اإلعالم وأدفاق والمالیة التجاریة األدفاق في الشمال بلدان تحّكم عوامل:   
   :القطریة عبر الشركات دور. 1

 كل في فروعھا تنتشر كما. اإلعالم وألدفاق المالیة ولألدفاق العالمیة للتجارة رئیسي محّرك ھي 
  .االقتصادیة والمنتدیات الدول على كبیرا ضغطا وتمارس العالم أنحاء

 خاصة الصناعي (االقتصادي النشاط وتجزئة اإلنتاج عولمة خالل من الشركات ھذه نشاط تدّعم (
  .الشركات بین األموال رؤوس تنقل وازدیاد للعمل الجدید عالميال التقسیم إطار في

 العالم أنحاء كل في نفوذھا وامتداد الشركات تلك بین والشراء اإلدماج عملیات تكاثر.  

   :الدولیة والمنظمات المؤسسات في الشمال بلدان تأثیر. 2
   :مثل فیھا وتتحّكم الدولیة والمنظمات المؤسسات في الشمال بلدان تؤثر

 العالمیة التجارة تحریر في كبیر دور (للتجارة العالمیة المنظمة.(  
 النامیة البلدان إقراض في رئیسي طرف (العالمي البنك.(  
 ببلدان التنمویة والخیارات االقتصادیة السیاسات توجیھ في رئیسي طرف (الدولي النقد صندوق 

  ).الجنوب
 التنمیة أجل من العمومیة للمساعدة الرئیسي المانح (التنمیة أجل من المساعدة لجنة.(  

   :والقانونیة التقنیة العوامل. 3

 التقاعد صنادیق وظھور الخزینة ورقاع السندات إصدار مثل والتأمینیة البنكیة التقنیات تطور 
  ...المال توظیف وصنادیق

 واإلعالم االتصال لمیدان المتسارع التكنولوجي التطور.  
 الصندقة واعتماد حمولتھا وزیادة حريالب النقل وسائل سرعة ارتفاع.  
 من األقطار بین األموال رؤوس تنقل على المسلط التقنین إزاحة في یتمثل مالئم قانوني إطار 

  .الحكومات طرف



  
   :الخاتمة

 التفاوت أوجھ من وجھا العالم في اإلعالم وأدفاق والمالیة التجاریة األدفاق في الشمال بلدان تحّكم یعتبر
 الذي التقدم في الفارق تقلیص من منھ الحد محاوالت تمّكن فھل. العالمي المجال یمّیز الذي التقدم في

  ؟ الجنوب عن الشمال یفصل
  



 

)والتصرف االقتصاد شعبة (المراقبة دورة  
 
 

  
  وثائق دراسة: الثاني الموضوع

  
  اإلصالح

  
   :التقدیم

 2008و 2007 لسنتي األوروبي لالتحاد والصناعي الفالحي اإلنتاج مؤشرات بعض األولى الوثیقة تقدم
 العالم ومالمح أخرى ومصادر 2009 سنة ألوروستات الفالحي اإلنتاج إحصائیات عن صادرة

 كتاب من مقتطفة  2007 سنة األوروبي االتحاد صادرات الثانیة الوثیقة وتمثل. 2010 لسنة االقتصادیة
 نتائج بعض الثالثة الوثیقة وتمثل. 2010 سنة األوروبیة للمفوضیة األوروبي لالتحاد أساسیة إحصائیات

 األوروبیة للمفوضیة وروباأ حول األرقام من سنة 50 كتاب من مأخوذة األوروبي االتحاد توسیع عملیات
 مظاھر أبرز ھي فما. األوروبي لالتحاد االقتصادیة بالقوة الوثائق ھذه تتعلق. أخرى ومصادر 2003 سنة
  ؟ القوة ھذه إكسابھ في االتحاد توسیع عملیات إسھام ھو وما ؟ قوتھ

  
  
  
  
I .األوروبي لالتحاد االقتصادیة القوة مظاھر:   

  .والتصدیریة اإلنتاجیة قوتھ في األوروبي لالتحاد دیةاالقتصا القوة مظاھر تتجلى
  
   :اإلنتاجیة القوة. 1

 الفالحي المستوى على:   
 للقمح العالم في منتج أول : األولى العالمیة المراتب واحتاللھ الفالحي اإلنتاج ضخامة 

 المجفف الحلیب إنتاج في األولى المرتبةو 2008 سنة العالمي اإلنتاج خمس من بأكثر
 لحوم في العالم إنتاج عشر من وأكثر 2007 سنة العالمي اإلنتاج ثلث بقرابة العالم في

  ...2008 سنة األبقار
 حیواني وإنتاج صناعیة وزراعات حبوب : الفالحي اإلنتاج تنوع. 
 األخضر السالح (القمح : االستراتیجیة الفالحیة المواد إنتاج أھمیة.( 

  .  األمریكیة المتحدة الوالیات بعد العالم في یةفالح قوة ثاني األوروبي االتحاد   

 الصناعي المستوى على:   
 إنتاج في عالمیا األولى المرتبة (مرموقة عالمیة مكانة ویحتل ضخم صناعي إنتاج -

  ...)2008 سنة الفوالذ في والثانیة والطائرات العالمي، اإلنتاج ربع من بأكثر، السیارات
 الجیل صناعات : الصناعات أنواع كافة األوروبي حاداالت ملكی إذ متنوع صناعي إنتاج -

 الطائرات (الثالث الجیل وصناعات) السیارات (الثاني الجیل صناعاتو )الفوالذ (األول
 . )األولى منافستھ األمریكیة المتحدة الوالیات على فیھا یتفوق والتي: 

  .بارزة عالمیة صناعیة قوة األوروبي االتحاد    



 

  
   :دیریةالتص القوة. 2

 العالم صادرات من % 17 من بأكثر األوروبي االتحاد یسھم : عالمي تصدیر قطب 
  ).مجتمعتین وكندا األمریكیة المتحدة الوالیات من أكثر (2007 سنة

 على المصنعة المنتجات ھیمنة خالل من االقتصادیة القوة تعكس صادرات تركیبة 
  . 2007 سنة % 85 فاقت بنسبة االتحاد صادرات تركیبة

  .العالم في تجاریة قوة أول األوروبي االتحاد       

 عملیات إسھام ھو فما. العالمي المستوى على األوروبي لالتحاد االقتصادیة القوة المظاھر ھذه تعكس
  ؟ القوة ھذه إكسابھ في االتحاد توسیع

  
II .االقتصادیة قوتھ تنامي في تسھم األوروبي االتحاد توسیع عملیات:   
  . واقتصادیا وبشریا مجالیا المرحلي التوسع عملیات من األوروبي االتحاد استفادة الثالثة الوثیقة رزتب
   :المجالي المستوى على. 1

 1957 بین تقریبا مرات أربع تضاعفت : الجملیة األوروبي االتحاد مساحة في زیادة -
  .2007و

 المناخي التنوع وتدّعم )2لمك ملیون 1.6 (األوروبي لالتحاد الزراعیة المساحة في توسع -
  ...الفالحي لإلنتاج االیجابي

 .والطاقیة المنجمیة الثروات في وازدیاد تنوع -
 .الموانئ : الخارجي العالم على االنفتاح تزاید -

   :البشري المستوى على. 2

 یتمتع مستھلك ملیون 500 قرابة : الدیمغرافي وزنھ بتزاید لالتحاد االستھالكیة السوق توسع 
  .الفردي الدخل بارتفاع مرتبطة عالیة شرائیة وقدرة مرتفع عیش بمستوى ھمأغلب

 نظرا وباحثین ومھندسین علماء وكفأة، وافرة عاملة ید (المؤھلة البشریة الطاقات تنامي 
  ...).التعلیم مستوى لجودة

  
   :االقتصادي المستوى على. 3

 10500 لیبلغ قرن نصف لخال مرة 51 من أكثر األوروبي الخام الداخلي الناتج تضاعف 
  .2007 سنة یورو ملیار

 وھو ،2004 سنة % 31 بلغت إذ العالمي القومي الناتج من األوروبي االتحاد حصة تدّعم 
 .العالم في السیاسي تأثیره في وزاد العالمیة االقتصادیة مكانتھ دّعم ما

  .األوروبي لالتحاد العالمي االقتصادي الوزن تنامي       

  .األوروبیة للقوة أساسیة دعامة األوروبي البناء مثلی       
  
 
  



 

   :الخاتمة
 للبضائع العالمیة التجارة على ویسیطر ضخمة وصناعیة فالحیة إنتاجیة بقوة األوروبي االتحاد یتمیز

 وال محدودین ظال العالم في العسكري ووزنھ الدولیة العالقات في التأثیر على قدرتھ أن إال. والخدمات
  .اقتصادیة قوة من بلغھ ما یعكسان

 
 



  دورة المراقبة
  

  دراسة نص :الموضوع األول 
 

 اإلصالح
:تقدیم النص  

 بعنوان 1974 و 1969مقتطفات من كتاب ریتشارد نیكسون رئیس الوالیات المتحدة بین تمثل ھذه الوثیقة 
، تناول خاللھا مظاھر توسع النفوذ السوفیاتي في العالم منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة "الحرب الحقیقیة"

.وتطور السیاسة األمریكیة في مواجھتھا في إطار الحرب الباردة  
 

     I -          إلىالسوفیاتي  في العالم وحدوده من نھایة الحرب العالمیة الثانیةمظاھر توسع النفوذ 
:أواسط السبعینات  

:المظاھر) 1  
:في أوروبا الشرقیة) أ  
 الفتكاك  السلطة من  الجیش األحمر مساندة االتحاد السوفیاتي لألحزاب الشیوعیة في البلدان التي حررھا-

.....)رومانیا، بلغاریا، بولونیا ،المجر(أنظمة موالیة لھ  اللیبیرالیة وإقامة باألحزا  
:في آسیا) ب  

  تحریر السوفیات للجزء الشمالي من كوریا أثناء الحرب العالمیة الثانیة وتركیزھم-    .لنظام موال لھم
1949  دعم السوفیات للحزب الشیوعي الصیني وتأسیس جمھوریة الصین الشعبیة في أكتوبر-  

.1950 سنةقیة صداقة وتعاون وتوقیع اتفا  
 . تحولت ثماني دول أوروبیة واثنتان آسیاویة إلى دول شیوعیة1949و1945بین>=

 
:الحدود)2  
السوفیاتي في أوروبا الشرقیة  وتدخلھ لقمعھا  بروز حركات مناھضة للنفوذ-  
).1968، ربیع براغ في1956المجر(  
. عمیقة داخل المعسكر الشیوعي تصدع التحالف الصیني السوفیاتي وبروز انقسامات-  

 . لم تتحول إلى الشیوعیة سوى دولتان ھما فیتنام وكوبا1974 و1949بین >=
  

تطور السیاسة األمریكیة تجاه االتحاد السوفیاتي )  II 
:تطورت ھذه السیاسة من مرحلة االحتواء إلى مرحلة االنفراج  

 



  نظریة ترومان وفقسیاسة االحتواء) 1
 

القتصادي والعسكري لدول مھددة بالمد الشیوعيتتمثل في الدعم ا . 
.  وقد ضمت دوال من أوروبا الغربیة وأمریكا الشمالیة 1949 إنشاء منظمة حلف شمال األطلسي سنة -  
).تحت غطاء منظمة األمم المتحدة(كوریا : التدخل العسكري الحتواء المد الشیوعي مثال -  

 .عي في العالممكنت ھذه السیاسة من انحسار المد الشیو>=
  

نظریة نیكسونوفق سیاسة االنفراج ) 2  
:تتمثل في التحول من سیاسة المواجھة إلى سیاسة التفاوض مع االتحاد السوفیاتي  

. التدخل باألموال والسالح دون الرجال لدعم أنظمة مھددة بالمد الشیوعي-  
االنفتاح على بلدانو )  زیارة نیكسون(الصین :  االنفتاح على دول من المعسكر الشیوعي-  

.أوروبا الشرقیة التي ترغب في التحول نحو الغرب  
 

:خاتمة  
تعددت األزمات الدولیة غداة الحرب العالمیة الثانیة وحبس العالم أنفاسھ عدة مرات خشیة اندالع حرب 

.يتنوویة مدمرة بین العمالقین، ولم تھدأ الحرب الباردة إال بانھیار العمالق السوفیا  
 

   دراسة وثائق:الثاني الموضوع
 اإلصالح

:التقدیم  
بتاریخ " العمل التونسي " تمثل الوثیقة األولى مقتطفات من مقال للزعیم الحبیب بورقیبة صدر بصحیفة 

تعیشھ البالد التونسیة في كانت  تعرض خاللھ للوضع االقتصادي واالجتماعي الذي 1932 دیسمبر 7
أما الوثیقة الثانیة فتثمل مقتطفات من كتاب . منطقة الساحلعرفتھا بدایة الثالثینات من خالل األزمة التي 

لھ مظاھر النشاط الوطني في تلك الفترة وموقف سلط تناول خال" تونس الثائرة " علي البلھوان بعنوان 
فما ھي ظروف استئناف النشاط الوطني بالبالد التونسیة في بدایة الثالثینات، وما ھي أبرز . الحمایة منھ

  من قبل التونسیین ؟ األشكال النضالیة التي تم اعتمادھا
I- ظروف استئناف النشاط الوطني  في بدایة الثالثینات  
: اقتصادیة متأزمة نتیجة تعاقب أزمتینظرفیة ●  
...)جفاف ، جراد(  تمیزت بانھیار المحاصیل الزراعیة نتیجة كوارث طبیعیة : تقلیدیة أزمة-  
تراكم اإلنتاج(ارتبطت بتداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة على البالد التونسیة : أزمة عصریة  -  

).وانھیار األسعار  



    ...)فالحون ، تجار، حرفیون( عیة ألغلب فئات المجتمع التونسي تدھور األوضاع االجتما -
،1930انعقاد المؤتمر األفخارستي : استفزاز السیاسة الفرنسیة للمشاعر الوطنیة للتونسیین●  

  ...1931االحتفال بخمسینیة انتصاب الحمایة الفرنسیة على تونس 
 

II - مظاھر النشاط الوطني و موقف سلط الحمایة منھ 
 :مظاھر  النشاط الوطني - 1  

:ساھمت ھذه الظرفیة المتأزمة في   
.1926عودة النشاط الوطني بعد فترة الركود التي شھدھا  بعد  صدور القوانین الزجریة سنة ●   
بروز مجموعة من الشبان النشیطین على الساحة السیاسیة وانخراطھم في اللجنة التنفیذیة للحزب●   
  واإلعالن عن برنامج1933 ماي 13و12حر الدستوري التونسي یومي  انعقاد مؤتمر الحزب ال● 

المطالبة  بدستور و برلمان تونسي منتخب  تكون الحكومة مسؤولة أمامھ والفصل: جدید  
.بین السلط  

  مؤتمر قصر ھالل بقیادة مجموعة من الشبان تعتمدجدید إثربروز حزب دستوري ● 
.الجماھیر الشعبیة لمساندة المطالب الوطنیةوسائل نضالیة عصریة  تقوم على تعبئة   

 :موقف سلط الحمایة من النشاط الوطني  -2 
. النشاط الوطني في إضعافسكوت سلط الحمایة عن االنشقاق أمال :في مرحلة أولى●   
سیاسة قمعیة  أشرف على تنفیذھا المقیم العام بیروطون): 1936 – 1934(في مرحلة ثانیة ●   

أعضاء الدیوان السیاسي ونفیھم إلى الجنوب التونسي و منع نشاط الحزباعتقال  عدد من (  
).وتعطیل صحفھ  

:الخاتمة  
 مرحلة حاسمة في تاریخ البالد التونسیة إذ كرست زعامة الحزب الدستوري الجدید ت الثالثیناشكلت فترة

 ىر سیاسة القمع علللحركة الوطنیة وأولویة االعتماد على القوى الشعبیة كأسلوب للنضال وأثبتت قصو
. األزمةمعالجة  


