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مكتب الباكاروريا

الفرع/الشعبة –L-AR :املعامل4:
المجموعة األولى

الفاكس  – 93 56 158 )228( :الهاتف18 56 128 :

المادّة :التاريخ والجغرافيا
أ) التاريخ(:يختار الممت َحن أحد الموضوعين)
الموضوع :1في اإلنشاء
«ليس هناك اإّل مخرجان :إماا الحرب (في قرن الصواريخ والقنابل الهيدروجينية ،وهي أي:
الحرب مليئة بآثار خطيرة على جميع الشعوب) ،و إماا التعايش السلمي .سواء رضيت بجارك أو
لم ترض به ،فليس هناك ح ال آخر سوى محاولة وضع أسس تفاهم بينك وبينه إذ ما لنا اإّل كوكب
واحد».
ب لـــ كروتشيف بتاريخ  60يوليو 1191م
مقتبس من خطا ٍ

وبعدما وضعت خطاب كروتشيف هذا في سياقه التاريخي فقم بمناقشة الخيارين المطروحين.
وعليك أثناء عملية البرهنة واّلستدّلل ،أن تأتي بأمثلة مح اددة.
الموضوع  :2في التحليل التاريخي
تسلّق عسكري غير معقول (جنوني)
«وكما كان الحال في بيروت ،فأنا محصور من جميع الجهات بدباابات وجنود إسرائيليين بإذن من أريل
شرون؛ اإّل أن الفرق البسيط في هذه الم ارة هو أ اني محصور في مسكني بأرض فلسطين.واأله ام ليس ما
أعاني منه شخصيا ،وإنما األه ام ما يعاني منه شعبي أي حضور د ابابات ومصفاحات وطائرات من صنف
F6؛ ك ال ذلك تسلاق عسكريا غير معقول.لقد دمارت هذه األسلحة مركزنا اإلحصائي ومق ار تلفزتنا وإذاعتنا
ومطارنا الدولي بغزة والميناء وغيرها من معظم بنياتنا ال اتحتياة...
ليس في العالم مكان يحدث فيه مثل هذه األمورُ .ن ا
مثل اليوم الشعب الوحيد -على سطح هذا الكوكب  -الذي
يعيش تحت اّلحتالل ]...[.لقد قتلت إسرائيل العديد من مسؤولينا أمثال أبي جهاد وأبي الهول وأبي
عياد.بعض منهم قُتِلوا في بيروت وآخرون في تونس وباريس وروما ولندن والكويت وباكستان]...[ .
(حاول شرون اغتيالي ثالث عشرة م ارة ).وقد قال أسوأ من ذلك .ألم يُعلن صراحة بأنا ا اتفاقيات أُسلُو
ملغاة ؟ وهذا إعالن خطير .فهو يعلن موت ا اتفاق عقدته مع زميلي َربين الذي قتله ُمتطرف يهوديٌّ
لتجرا ئه على توقيع صلح " سالم ال ُّشجعان " []...
ولن يتح اقق هذا السالم دون مشاركة المجموعة الدولية  :الوّليات الم اتحدة األمريكية وأوربا وروسيا
ومنظمة األمم الم اتحدة ودول عدم اّلنحياز .ث ام إنه أي أريل شرون كان مع نتنياهو في َواي ريفه ،حيث
أبرمنا ا اتفاقا.
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التاريخ والجغرافيا.

المجموعة األولى

[ ]...سبق أن تعاملت مع الذين سبقوه ،أكانوا من اليمين أو من اليسار :برك ونتنياهو وزميلي الراحل،
وويزمان...وسأتعامل معه مادام ي ا
ُمثل الشعب اإلسرائيلي ».
ربين وبيريس ِ
ياسر عرفات ،مقابلة صحفية مع المجلة "جان أفريك /إينتيل َزان" بقلم عفاف غشوة ،العدد 2110 :للفترة
الممتدّ ة ما بين  29فبراير و60مارس 2662م.

األسئلة
.1
.2
.3
.4

(61د)
قم بعرض الوثيقة ث ام عراف صاحبها ؟
(60د).
استخرج من النص القضية المطروحة وتاريخها ؟
(60د).
حلال األجزاء التي تحتها خط من النص؟
هل هناك حلول للقضية المطروحة في النص؟ برا ر جوابك مع أمثلة واضحة (فيما ّل يجاوز عشرة
(61د)
أسطر)

الممتحن أحد الموضوعين)
ب)الجغرافيا(:يختار
َ
الموضوع:1

في اإلنشاء

بعد انهيار أوروبا على أثر الحرب العالمية الثانية ،التزمت(أوروبا) بطريق اّلندماج والتضامن ّلسترجاع
قوا تها الضائعة.
وبعدما ذ اكر َ
ت المراحل األساسية لعملية بناء أوروبا ،فحلال أثر هذا البناء في عظمة القوا ة األوروبية ث ام
جوانب ضعف سياسة اّلندماج هذه.
استخلص
َ
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الموضوع: 2
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تحليل وثائق

الوثيقة :إنتاج البترول بالماليين من األطنان خالل السنة 2611م لبعض الدول في العالم

ال ّدول

اإلنتاج بالماليين من
األطنان

المملكة العربية السعودية
روسيا
الوّليات الم اتحدة األمريكية
إيران
الصين
كندا
اإلمارات العربية الم اتحدة
المجموع العالمي

52525
51124
35223
2.525
2.322
1.222
15.21
011990

المصدرBP, statistics Review of world Energy,2012 :

األسئلة
 )1بنا ًء على الوثيقة احسب القسط النسبي لك ٍّل من دول الشرق األوسط في مُجمل اإلنتاج العالمي
(60د)
للبترول خالل السنة 2.11م.؟
 )2ح ادد مكان َة دول الشرق األوسط ضمن أه ام الدول المُنتجة للبترول ،وكذا أهماي َة هذه المنطقة في
(11د)
العالقات الدولية.؟

