
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.  

 



  )اآلداب شعبة (الرئیسیة الدورة
  

  مقال : األول الموضوع
   :العالمیة التجاریة األدفاق تنامي

  مظاھره بّین -
  عواملھ ادرس -
  .منھ الجنوب بلدان استفادة مدى أبرز -
  

  
  اإلصالح

  
   :مةالمقد

 كل في قیمتھا وبارتفاع نموھا بتسارع العشرین القرن من التسعینات بدایة منذ التجاریة األدفاق تمیزت
 أجزاء وترابط التجارة عولمة إلى ذلك أدى ولئن. عدیدة عوامل نتیجة وذلك وأقطاره، العالم مناطق
 فما. النامیة والبلدان المتقدمة البلدان بین متكافئ غیر یزال ال العالمي التجاري النظام فان العالمي، المجال

 بلدان استفادة مدى ھو وما ؟ التنامي ھذا عوامل ھي وما ؟ العالمیة التجاریة األدفاق تنامي مظاھر ھي
  ؟ منھ الجنوب

  
I .العالمیة التجاریة األدفاق تنامي مظاھر:   
    :التسعینات بدایة منذ ملحوظ نمو. 1

 قیمتھا إجمالي فبلغ. محسوسا نموا التسعینات، بدایة منذ لم،العا في التجاریة األدفاق سجلت 
  . 2009 سنة دوالر ملیار 16000 حوالي

 التجاریة الخدمات وأدفاق دوالر، ملیار 12500 قیمتھا قاربت التي السلع، أدفاق التزاید شمل 
  .السنة نفس في دوالر ملیار 3000 قیمتھا تجاوزت التي

  .العالم شھدھا التي العولمة مظاھر دأح التطور ھذا یجسد         
  
   :العالم اقتصاد في العالمیة التجاریة األدفاق حصة تدعم. 2

 العشرین القرن تسعینات منذ العالم اقتصاد في العالمیة التجاریة األدفاق حصة تدعمت 
 .2005 سنة العالمي الخام الداخلي الناتج من % 28 تشمل التجاریة المبادالت فأصبحت

 من أكثر یتحقق حیث التجاریة لألدفاق كاملة عولمة إلى أھمیتھ، على النمو، ھذا یفض لم 
 االقتصادیة التجمعات أطار في أو القارات داخل أي إقلیمي، ضمن إطار في قیمتھا نصف

 .الحر التبادل ومناطق الكبرى

  .عالمي تجاري نظام وتكّون العالمي المجال أجزاء ترابط         

  

   :العالمیة التجاریة األدفاق من الجنوب بلدان حصة تنامي. 3
   :خالل من ذلك یبدو



 العالم أجزاء كامل شمل التجاریة لألدفاق متسارع نمو.  
 المنظمة إلى منھا متزاید عدد انضمام نتیجة النمو ھذا من نسبة ألرفع النامیة البلدان تحقیق 

 البلدان وبمجموعة العشرین، القرن ناتثمانی منذ التجاریة مبادالتھ تحریر بعد للتجارة العالمیة
  .الماضي القرن من التسعینات مطلع منذ السوق اقتصاد في انخرطت التي المستقلة

  
 تنامي على المساعدة العوامل أبرز ھي فما. عوامل عدة تأثیر نتیجة العالمیة التجاریة األدفاق قیمة ارتفعت
  ؟ العالمیة التجاریة األدفاق

  
II .العالمیة التجاریة ألدفاقا تنامي عوامل:   
   :العالمي االقتصاد لتحوالت مواكب نمو. 1

 .التجاریة األدفاق تدعیم في الماضي القرن سبعینات منذ العالمي االقتصاد شھدھا التي التحوالت ساھمت
   :في ذلك ویتمثل

 على الحاث التصنیع استراتیجیات العشرین القرن سبعینات منذ النامیة البلدان من العدید اعإتب 
  .سریع بنسق المعملیة المنتجات من ھاصادرات نمتف التصدیر

 عددھا ازداد التي القطریة عبر الشركات طریق عن اشرالمب األجنبي االستثمار أدفاق تنامي 
  .اإلنتاج كلفة فوارق من لالستفادة العالم مناطق مختلف في فروعھا وانتشرت

 االنفتاح سیاسات الماضي القرن من ثمانیناتال واسطأ منذ النامي العالم بلدان اعتماد 
 .األسواق من العدید فتح إلى أدت والتي االقتصادي

  

   :العالمیة التجارة تحریر. 2

   :بفضل العالمیة التجارة تحررت

 منذ) الغات (والتجارة للتعریفات العامة االتفاقیة إطار في نظمت التي المفاوضات جوالت 
 .للتجارة العالمیة المنظمة ضمن 1995 من بدایة ثم ،1947 سنة

 الثنائیة التجاریة االتفاقیات من العدید عقد. 
 األقطار بین التجارة لتحریر إقلیمیة اتفاقیة 148 إبرام. 
 الحر للتبادل الشمالیة أمریكا یةاتفاق مثل الحر، للتبادل مناطق عدة إنشاء. 
  الالتینیة بأمریكا ركوسورالم مثل مشتركة، أسواق تكّون. 
  األوروبي االتحاد أھمھا إقلیمیة اقتصادیة تجمعات أسیست.  

  
   :التقنیة العوامل دور. 3

 النقل وسائل حمولة تنامي إلى أدى ما بالخصوص البحري النقل میدان في التقني التطور 
  . سرعتھا ارتفاعو
 البضائع نقل كلفة انخفاض في أسھم الذي الصندقة اعتماد .  
 الحاویات موانئ مثل المتخصصة الموانئ إنشاء. 
 السلع من كبیرة كمیات بتبادل سمح ما القاریة عبر الحدیدیة والسكك األنابیب شبكات تركیز 

  .والمحروقات
 والتأمینیة البنكیة اتالتقنی تطور.  
 واإلعالم االتصال میداني شملت التي التقنیة الثورة.  



 في للطلب الشركات استجابة سرعة يف وزادت التجاریة الصفقات إبرام التقنیة العوامل یّسرت       
  .العالمیة األسواق

  
 المبادالت من النامي العالم بلدان استفادة مدى ھو فما. العالم من عدیدة أطرافا تھم التجارة عولمة أصبحت
  ؟ العالمیة التجاریة

III .محدودة استفادة : العالمیة التجاریة األدفاق تنامي من الجنوب بلدان استفادة مدى 
  فاوتةومت

   :محدودة استفادة. 1

 الجنوب نصیب لكن الشمال، ببلدان مثیلتھا من أسرع بنسق الجنوب ببلدان التجاریة األدفاق نمت 
  ).2009 سنة % 26.4 (ضعیفا یزال ال العالمیة التجاریة األدفاق إجمالي من
 صادرات ربع ویةاآلسی القارة وفرت 2009 سنة ففي  :النامیة البلدان قارات كل االرتفاع یشمل لم 

 لم حیث العالمي، التجاري النظام في مھمشة اإلفریقیة القارة ظلت حین في العالم، في السلع
  .السنة نفس في % 3 العالمیة التجاریة األدفاق من حصتھا تتجاوز

  
   :البلدان أصناف حسب متفاوتة استفادة. 2

 بعضھا إال منھ یستفد لم ره،تطو مرغ ،مجحفا عالمیا تجاریا نظاما النامیة البلدان تواجھ. 
 المتقدمة البلدان أسواق تقدما األقل البلدان منتجات بلوغ دون تحول عراقیل عدة تزال ال.  
 بفضل تحقق االرتفاع ھذا فان العالمیة، التجاریة المبادالت من النامیة البلدان حصة ارتفعت لئن 

) والمكسیك البرازیل النمور، ینات،التن (الجدیدة الصناعیة البلدان لمبادالت الملحوظ التطور
 تسعینات منذ العالم على انفتاحھا بعد الصین صادرات نموو المعملیة، صادراتھا نمو عن لناجما

  .العشرین القرن

  
   :الخاتمة

 أجزاء ترابط ودّعم الماضي القرن تسعینات منذ العالم قارات كل شمل التجاریة المبادالت نمو أن شك ال
 الثالوث بلدان سیطرة من یحّد متكافئ عالمي تجاري نظام إرساء إلى یفض لم ذلك أن إال .العالمي المجال

 یكّرس فھل. منھ العالم بلدان كل استفادة ویضمن العالمیة التجاریة األدفاق على القطریة عبر وشركاتھا
  ؟ الثالوث ھیمنة المالیة األدفاق تنامي

  



  )اآلداب شعبة (الرئیسیة الدورة
  

  إلصالحا
  

   :التقدیم
 من أخذت 2008 سنة العالمیة ومكانتھا األوروبي لالتحاد الفالحیة المنتوجات بعض األولى الوثیقة تمثل

 االتحاد عن المؤشرات بعض الثانیة الوثیقة وتمثل .2010 سنة والزراعة األغذیة منظمة إحصائیات
 یقةالوث أما. 2011 سنة االقتصادیة العالم ومالمح 2010 سنة أوروستات مصدرھا 2008 سنة األوروبي

 للفالحة العامة اإلدارة عن الصادر مفّسرة المشتركة الفالحیة السیاسة كتاب من مقتطفات فتمثل الثالثة
 لالتحاد الفالحیة القوة حدود حول تتمحور و األوروبیة للمفوضة التابعة 2004 سنة الریفیة والتنمیة

 القوة مظاھر ھي فما. وحدودھا ةاألوروبی الفالحیة القوة مؤشرات ببعض الوثائق ھذه تتعلق. األوروبي
  ؟ تواجھھا التي الصعوبات أبرز ھي وما ؟ ودعائمھا األوروبي لالتحاد الفالحیة

  
  
I .األوروبي لالتحاد الفالحیة القوة مظاھر:   

 االتحاد لسكان الغذائیة للحاجیات وتغطیتھ وضخامتھ اإلنتاج تنوع في األوروبیة الفالحیة القوة تتجلى
  .الفالحیة للمنتجات العالمیة السوق في الھام ووزنھ

  
   :ضخم فالحي إنتاج. 1

 احتالل من یمّكنھ والذي األوروبي لالتحاد والحیواني النباتي الفالحي اإلنتاج ضخامة األولى الوثیقة تبرز
   :العالمي المستوى على متقدمة مراتب

 اإلنتاج خمس من بأكثر الحبوب منتجي كبار من األوروبي االتحاد یعتبر النباتي اإلنتاج في 
 السنة نفس في السكري اللفت من العالمي اإلنتاج نصف وقرابة 2008 سنة القمح من العالمي

 من كبیرة كمیات ذلك إلى باإلضافة ینتج كما. عالمیا األولى المراتب أتبّو من مكنھ ما وھو
  .والغالل والخضر الخمور

 العالمي اإلنتاج ربع من بأكثر العالم في للحلیب منتج أكبر ثاني االتحاد یعتبر الحیواني اإلنتاج في 
 كذلك یتمیزو .الماشیة تربیة ألسالیب المتواصل والتطور القطیع وفرة بفضل وذلك ،2008 سنة

  .العالم في األولى المراتب في یضعھ والذي واللحوم واألجبان للزبدة الضخم بإنتاجھ

   :الغذائي الذاتي االكتفاء تحقق فالحة. 2

 الفالحي المردود ارتفاع في روبياألو االتحاد لفالحة اإلنتاجیة القوة لىتتج.  
 بین التفاوت رغم الحبوب، مردودیة في العالمي المستوى على متقدمة مراتب االتحاد یحتل 

 .أقطاره
 100 نسبتھ فاقت الذي الذاتي االكتفاء تحقیق من األوروبي االتحاد الفالحي المردود ارتفاع مّكن 

 وذلك واللحوم، ومشتقاتھ والحلیب والخمور كالحبوب األساسیة الغذائیة المنتجات ملمج في %
 .العشرین القرن ثمانینات منذ

 

   :تصدیریة قوة. 3



 تستأثر كبرى تصدیریة فالحیة قوة إلى الفالحي اإلنتاج ضخامة بفضل األوروبي االتحاد لتحّو 
 .2008 سنة حیةالفال للمنتجات العالمیة الصادرات قیمة عشر بقرابة

 الصادرات من % 61 (ذرة لحوم، قطن، قمح، : استراتیجیة غذائیة مواد االتحاد یصّدر 
  ...)العالمیة

 2008 سنة االتحاد لصادرات الجملیة القیمة من % 6 الفالحیة الصادرات تمثل. 

  . األمریكیة المتحدة الوالیات بعد العالم في فالحي مصّدر ثاني األوروبي االتحاد  

  
    .وطبیعیة ھیكلیة بشریة، عدیدة دعائم إلى األوروبي لالتحاد الفالحیة القوة تستند

  

 

II .األوروبي لالتحاد الفالحیة القوة دعائم:   
  .األوروبیة الفالحیة القوة علیھا ترتكز التي الدعائم تنوع الثانیة الوثیقة تبّین

  
   :البشریة الدعائم. 1

 ومزایا العدد مزایا بین تجمع فھي الفالحیة القوة الكتساب دةمحّد بشریة ثروة من األوروبي االتحاد یستفید
   :والمھني العلمي التأھیل

 نسمة ملیون 500 قرابة یعد إذ الثالوث أقطاب ضمن بشریة قوة أول االتحاد.  
 أھمیة بسبب الفالحیة للتنمیة مامدّع عامال تمثل ضخمة استھالكیة سوقا السكان ھؤالء لیشّك 

 الناتج بارتفاع المرتبط االستھالك على وإقبالھم المدن في منھم % 80 قرابة ركزوت عددھم
  ).یورو 25000 من أكثر (للفرد الخام الداخلي

   :الھیكلیة الدعائم. 2

 ویتجلى خاصة بعنایة التكنولوجي والتجدید العلمي البحث یحظى  :والتطویر العلمي البحث أھمیة 
  : خالل من ذلك

 سنة % 1.7 (والتطویر العلمي للبحث الخام الداخلي الناتج من ھامة نسبة تخصیص 
2008.( 

 1985 سنة منذ انطلق الذي اوریكا برنامج مثل (مشتركة علمي بحث برامج صیاغة، 
 ).2010 التجدید ومبادرة

  

 یضمن بما اإلنتاج ترفیع بھدف 1962 منذ السیاسة ھذه إقرار تم  :المشتركة الفالحیة السیاسة 
  : رئیسیتین دعامتین على وارتكزت. الغذائي االكتفاء
 الفالحیة السوق دعم. 
 الفالحي النشاط تنظیم . 

  .األوروبیة الفالحیة القوة بناء في كبیرة بنسبة السیاسة ھذه ساھمت        

  المزایا متعدد مجال : الطبیعیة الدعائم. 3

 الفالحیة القوة كسبل مؤھالت ویتضمن  2كلم ملیون 4.3 األوروبي االتحاد مجال یمسح.  



 ملیون 1.6 على تمتد للزراعة صالحة مساحة یوفر ما وھو االتحاد تضاریس على االنبساط لبیغ 
 الحوض والراین، والدانوب البو أحواض (التربة بخصوبة عموما السھول وتتمیز . 2كلم

  ...).الشمالیة أوروبا سھل الباریسي،
 بامتداد وتنوعھا اعتدالھا یرتبط والتي الفالحي نشاطلل مالئمة مناخات األوروبي باالتحاد تتوفر 

  .وجنوبا غربا البحریة الواجھات وبطول المعتدلة المنطقة ضمن االتحاد المج

  

  

III. األوروبي لالتحاد الفالحیة القوة حدود:   
   :أبرزھا ومن. األوروبیة الفالحة تواجھھا التي المشاكل بعض على الثالثة الوثیقة تركز

  
   :وتصریفھا اإلنتاج فوائض مشكل. 1

 ومشتقاتھ والحلیب الحبوب من مرتفعة فوائض تكدس إلى اإلنتاج ضخامة أدت.  
 األوروبیة الفالحة تجابھ التي العویصة المشاكل أحد فیھا التصرف أصبح .  
 صعوبة عن فضال الفالحین، ومداخیل الفالحیة المواد أسعار على سلبي بشكل الفوائض ھذه تؤثر 

  . خاصة األمریكیة المتحدة الوالیات قبل من قویة منافسة ظل يف الترویج

  
   :الدعم نفقات ارتفاع. 2

 توسع ومع اإلنتاج تطور مع توازیا المشتركة الفالحیة للسیاسة المخصصة النفقات ارتفعت 
 . االتحاد

 السنویة األوروبي االتحاد میزانیة من متزایدة بحصة السیاسة ھذه تستأثر.  
 االتحاد وحدة آخر إلى حین من تھدد التي المواضیع أحد المشتركة الفالحیة السیاسة أصبحت، 

  .فیھا التحكم محاوالت من بالرغم وذلك

  
   :االنتاجویة الفالحة عن المترتبة البیئیة المشاكل. 3

 من ذلك ویعتبر الماضي القرن من الستینات بدایة منذ الكیمیائیة األسمدة استھالك تضاعف 
  . الفالحي لقطاعا تعصیر مقومات

 ویلقى...) التربة المیاه، (البیئیة التوازنات ببعض واألدویة لألسمدة المكثف االستھالك ھذا أخل 
  .البیئي االقتصاد أنصار قبل من معارضة

 الفالحیة السیاسة تعدیل على ،1993 سنة منذ األوروبي، االتحاد أقدم الفالحیة، مشاكلھ من للحد        
  .جدیدة إجراءات ادباعتم المشتركة

  
  
  

   :الخاتمة
 العالم في فالحة أقوى ثاني یملك الذي األوروبي لالتحاد الفالحیة القوة على الضوء الوثائق ھذه سّلطت

 بأن لھ ویسمح الغذائي اكتفاءه لھ یضمن ضخما فالحیا إنتاجا یحقق فھو. األمریكیة المتحدة الوالیات بعد



 السیاسة ونجاحات الدعائم تعدد بفضل وذلك العالم، في الفالحیة للمنتوجات المصدرین أكبر من یكون
 السوق وضعیة مراعاة مع للفالحین أدنى دخل ضمان من االتحاد یتمّكن ھل لكن .المشتركة الفالحیة
  ؟ األمریكیة المتحدة كالوالیات فاعلة فالحیة قوى ومواقف العالمیة

  
 



  شعبة اآلداب

  التاریخ

   منھجیــة توصیـــات 

  منھجیة دراسة النص أو الوثائق   منھجیة المقال 
  یھدف المقال إلى اختبار قدرات التلمیذ على

توظیف مكتسباتھ المعرفیة والمنھجیة  لحل 
اإلشكالیة التي یطرحھا الموضوع و ذلك من 

 :خالل
 تفكیك نص الموضوع 
 ط بین عناصر ضبط تخطیط واضح یتوخى التراب

 الموضوع و التوازن بینھما
  انتقاء المعلومات المالئمة للموضوع و تبویبھا

 حسب العناصر
 التألیف بین تلك المعلومات 
 االستنتاج 
 و یتألف المقال من ثالثة أجزاء: 

 تھدف إلى طرح إشكالیة الموضوع و ذلك :المقدمة
  :من خالل

  اإلطار الزماني،(تحدید اإلطار العام للموضوع 
اإلطار المكاني، التعریف بالشخصیة 

 ...)المركزیة
  اإلعالن عن عناصر الموضوع، و یكون ذلك

 عادة في شكل تساؤالت
 یھدف إلى تناول عناصر الموضوع بالدرس    :    الجوھر

  :في شكل تحریر مسترسل و ذلك من خالل
  تضمین كل عنصر من عناصر الموضوع

بة ترتیبا مجموعة من المعلومات و األفكار المرت
 منطقیا

  تدعیم األفكار بالشواھد المدعمة والمقوالت
         واألمثلة المالئمة 

  استنتاج(اإلنتھاء في آخر كل عنصر إلى نتیجة( 
  حسن التخلص من عنصر إلى آخر من خالل

 فكرة انتقالیة أو طرح تساؤل
  : تھدف إلى التقییم من خالل:الخاتمة

 لمطروحة بتحدید محاولة اإلجابة على اإلشكالیة ا
 أھم االستنتاجات

  فتح آفاق على مسألة أخرى ذات صلة
  .بالموضوع

 یھدف ھذا العمل إلى اختبار قدرات التلمیذ على: 
  التعامل مع الوثیقة أوالوثائق قراءة و تحلیال

 وشرحا  و استنتاجا
  حسن استغالل المعلومات المكتسبة و توظیفھا

 لدراسة الوثیقة أو الوثائق
 ذا العمل من ثالثة أجزاءو یتألف ھ: 

 یھدف إلى التعریف بالوثیقة أوالوثائق :التقدیم
 وتحلیلھا  و طرح التساؤالت التي تثیرھا

 التعریف یعني تحدید: 
 طبیعتھا -
 مصدرھا -
 صاحبھا -
 إطارھا التاریخي -
  طرح اإلشكالیات التي تثیرھا الوثائق باالعتماد

 .على األسئلة المصاحبة لھا
   اسة محتوى الوثیقة أوالوثائق یھدف إلى در:الجوھر

  : و إثرائھا في شكل تحریر مسترسل اعتمادا على
 المعطیات التاریخیة المكتسبة 
 األسئلة المصاحبة للوثیقة أوالوثائق 
  : تھدف إلى تقییم الوثیقة أوالوثائق من خالل:الخاتمة
تحدید أھم االستنتاجات و إبراز حدود الوثیقة  -

 أوالوثائق
ألة أخرى ذات صلة بالوثیقة فتح آفاق بطرح مس -

 أوالوثائق
  االقتصار في كل مراحل العمل على : مالحظة

المعطیات التي تساعد على فھم محتوى الوثیقة 
  .أوالوثائق

  



 الدورة الرئیسیة

  مقال: الموضوع األول
  

  اإلصالح
   المقدمة 

 سنوات وتسفر عن تغییر میزان 4 لتتواصل أكثر من1914صائفة في  األولىاندلعت الحرب العالمیة 
األطراف ما ھي فما ھي األطراف المتضررة من الحر ب و. القوى لفائدة الوالیات المتحدة األمریكیة

  .االمستفیدة منھ

I – على أوروباالعالمیة األولى للحرب سلبیة انعكاسات بشریة و اقتصادیة   

 :فداحة الخسائر البشریة: االنعكاسات البشریة - 1
 على المستوى العالمي مالیین 9 من مجموع  بأوروبامالیین قتیل 8 أسفرت الحرب عن 

 .إلى جانب مالیین الجرحى و العجز
 على اإلنجابن القادریالذكورنشیطة وأساسا شملت الخسائر البشریة خاصة القوى ال . 
  تراجع نسبة الوالدات . 
 تفاوت ھذه الخسائر بین البلدان األوروبیة. 

 :انھیار اقتصادي: االنعكاسات االقتصادیة - 2
  األساسیة للبلدان األوروبیة المتحاربة للبنىتضرر فادح  لوسائل اإلنتاج و . 
 ع النشاط التجاري األوروبي انھیار اإلنتاج الفالحي والصناعي و تراج. 
  وارتفاع بشكل غیر مسبوقمالي التضخم وتفاقم ال األوروبیة،أھم العمالت قیمة انھیار 

 .دیون الدول األوروبیة خاصة تجاه الوالیات المّتحدة األمریكیةحجم 
  .المھیمنةالعالمیة  یةقتصاداالكارثة بشریة و اقتصادیة أفقدت أوروبا مكانتھا >= 

 -  II لقوى الجدیدة المستفیدة من الحربا  

   بروز الوالیات المّتحدة كأول قّوة اقتصادیة في العالم -1 

  للوالیات المتحدة األمریكیة الفالحي و الصناعي نتاجاإلتضاعف. 
  ارتفاع مساھمتھا في التجارة العالمیة. 
 ضخامة  ولمیةعا تدعم مكانة الدوالر كعملة  من خاللفي العالمأول قّوة مالیة بروزھا ك 

 ...في العالمأول دائن تحولھا إلى   وللذھب المخزون العالمي ياحتیاطنصیبھا من 

 االقتصادي الجدید لتصبح ا موقعھالحرب ، عززمن األمریكیة استفادة الوالیات المّتحدة >=
  .العالمفي  تغیر موازین القوى  وھو ما یعنيالحربفاعال رئیسیا في العالقات الدولیة غداة 

  استفادة أطراف أخرى – 2

 بروز بلدان أخرى استفادت من تراجع أوروبا لتدعیم مكانتھا العالمیة في مجاالت اإلنتاج الفالحي •    
  ...مثل الیابان و كندا و األرجنتین و البرازیل والمبادالت التجاریة والصناعي 

    



  خــاتـــمـــة  

، بینما استفادت قوى جدیدة في مقدمتھا مادیا وبشریاخرجت أوروبا منھكة من الحرب العالمیة األولى 
 .الوالیات المتحدة األمریكیة

دراسة نص: الموضوع الثاني  
 

  اإلصالح 

 
 تقدیم الوثیقة

یمثل ھذا النص مقتطفات من مذكرات الرشید إدریس، أحد مناضلي الحزب الدستوري الجدید الذي  -  
 ، في مرحلة دقیقة من مراحل الحركة الوطنیة 1941الدیوان السیاسي السابع للحزب سنة تولى قیادة 

. اندالع الحرب العالمیة الثانیة لالتونسیة، تمیزت بتفاقم القمع االستعمار قبی  
مظاھر النشاط الوطني قبل دخول القوات المحوریة البالد التونسیة وتطور ھذا تناول ھذا النص  -

.1945تالء المنصف العرش وخلعھ إلى حدود سنة النشاط زمن اع  
على  أثناء الحرب العالمیة الثانیة وانعكاسات الحركة المنصفیةفما ھي ممیزات النشاط الوطني 

 ھذا النشاط ؟
I - إلى تاریخ دخول 1938 مظاھر نشاط الحزب الدستوري الجدید من نھایة أحداث أفریل 

 جیوش المحور البالد التونسیة
. لمواجھة سیاسة القمع االستعماري1938 اثر أحداث أفریل ةفي مرحلة السّریالعمل الوطني   الدخول-  
. الدستوري الجدید تشّكل عّدة دواوین سیاسیة متعاقبة لمواصلة قیادة نشاط الحزب-  
 ترّكز العمل الوطني على المطالبة بإطالق سراح المعتقلین و االحتجاج و القیام بأعمال تخریبیة -

.دف المصالح الفرنسیةتستھ  
جیوش خروج نشاط الحزب من السریة إلى العلنیة مع اعتالء المنصف باي العرش  ودخول  -

                  .المحور إلى البالد التونسیة
 

II -سیاسة المنصف باي تجاه السلط االستعماریة وتأثیرھا في العمل الوطني  
الذي  اعتالء المنصف باي العرش  وخاصةلجدیدة الحركة الوطنیة من المعطیات اتستفاد     ا

                                                 . إلى البالد التونسیة دخول جیوش المحورتزامن مع
.تجاه سلطة الحمایة السیادة التونسیةوجود  إثباتمل المنصف باي على ع -  
الوطنیین مثل محمود الماطري  تشكیل حكومة وطنیة بقیادة محمد شنیق ضّمت بعض قام ب-

.وصالح فرحات  
.مطلبا للحكومة الفرنسیة تّضم عددا من مطالب الحركة الوطنیة16تتضمن مذكرة ب  تقدم-  
ریین عمل على مالزمة الحیاد تجاه الصراع بین المحور و الحلفاء رغم إغراءات المحو -  

.وضغوطات الحلفاء  
.القیادات الدستوریةالمعتقلین من إطالق سراح تم  -  
،  الفتاةإفریقیا  مثلوطنیةالصحف ال رت بعض جمعیات شبابیة وكشفیة و صدت عدة تأسس-

  ...بالشبا
. التفاف الوطنیین حول المنصف باي و دعمھم لسیاستھ و مواقفھ-  

 
III – 1945 مظاھر تطّور العمل الوطني بعد خلع المنصف باي إلى حدود  

. باي بعد خلعھ ونفیھول المطالبة بعودة المنصفتوّحد القوى الوطنیة ح -  



. التي ساھمت في توحید القوى الوطنیةتكّون الحركة المنصفیة -  
.إقامة نظام ملكي دستوريببلورة برنامج یطالب بالحكم الذاتي و  -  
 مھدت لمؤتمر لیلة القدر الذي شكل منعرجا في 1945في فیفري " جبھة وطنیة" قیام -

.لوطنیةتاریخ الحركة ا  
 خــــاتـــمـــة

استفادت الحركة الوطنیة التونسیة من الظرفیة الجدیدة المنبثقة عن الحرب العالمیة الثانیة لتدفع بھا ألول 
  .مرة للمطالبة باالستقالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


