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Arabe
MP, PC, PSI, TSI

4 heures Calculatrice interdite 20
21

L’usage de tout système électronique ou informatique est interdit dans cette épreuve.

Rédiger en arabe et en 500 mots une synthèse des documents proposés, qui devra obligatoirement comporter un
tire. Indiquer avec précision, à la fin du travail, le nombre de mots utilisés (titre inclus). Un écart de 10% en
plus ou en moins sera accepté.
Ce sujet propose les documents suivants :
— une carte géographique de l’est du continent africain, publié par Reuters en date du 31 mars 2017 ;
— un article de Hassan Mossadak paru dans le journal al-Arab en date du 09 octobre 2019 ;
— un article issu du journal al-Sharq al-Awsat en date du 07 avril 2019 ;
— un article issu du journal al-Ikhbârî al-Murîtânî en date du 24 octobre 2019.
L’ordre dans lequel se présentent les documents est arbitraire et ne revêt aucune signification.
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ةبوعصدادزيّدحتيبرعيئاذغنمأقيقحت
قدصمنسح
8سيرابنيسنافةعماجيفذاتسأ
11492ددعلا09/10/2019٬خيراتببرعلاةديرج

تايعادتكلذّدرمو٬ءاذغلاتاجايتحانيمأتليعارزلااهجاتنإعيونتيفةقطنملالوددوهجمغرةيبرعلاةقطنملابةيئاذغلاةوجفلامقافتت
ةيئاذغلاةيعبتلانمصلختلاويئاذغلانمألانامضوةلضعملاهذهيفعوقولايدافتلو٬لئاهلايفارغوميدلاومنلاويخانملارّيغتلا
.ةدئاسلاةيئاذغلاتاداعلاويضارألامادختساقرطيفرظنلاةداعإةرورضبءاربخحصني٬جراخلل
نيبةوجفلادسو٬ءاذغلانماهتاجايتحاريفوتىلعةيبرعلاتاعمتجملاةردقىدمىلعيبرعلايئاذغلانمألانعثيدحلايوطني
ةيئاذغلاةوجفلادسل٬يجراخلاملاعلانمداريتسالليرورضلاليومتلانيمأتوأيلحملاجاتنإلانمعفرلاربعءاوسحاتملاوبولطملا
.يتاذلاءافتكالاقيقحتو
تايدحتبًافوفحميعارزلاجاتنإلاتايساسأيفظوحلملانسحتلامغرةيبرعلانادلبلايفيئاذغلانمألارشؤمحبصأ٬ًاعمنيتلاحلايفو
ضافخنالانيبنآلادحلحجرأتييذلايعارزلالماعلاةيجاتنإنمعفرللهبمامتهالاوةيوينبلاهتالكشمةهجاومضرفتىتشتاناهرو
نمألاتايولوأنمويركسعلانمألانعةيمهأّلقياليئاذغلانمألالعجياموهو.نزاوتيأقيقحتنودبذبذتملاعافترالاوديدشلا
نميئاذغلانمألالهاجتبحمسيالاممةيئاذغلاةدايسلالوحعمتجميأيفًادبأوًامودرودتىنعملااذهبةدايسلاو.يدايسلاوينطولا
نيمأتو٬اهيفرطدحأيسايسلارارقلاةيلالقتسانعثحبلالكشي٬ةبعصةلداعميفعوقولامدعضرفيو٬يبرعلايجيتارتسالاليلحتلا
.يناثلااهفرط٬اهريغيديأيفدوجوملاءاذغلا
رايلم75.2نميبرعلانطولايفيعارزلاجتانلاعفتراامك٬اهنيمأتوةيئاذغلاةلسلاعيونتيفةرابجتادوهجمةيبرعلالودلاتلذب
ناهتسيالةلماعديأعاطقلااذهبلمعتو.2017ماعيفرالودرايلم140.75ىلإو2007يفرالودرايلم98ىلإ1997يفرالود
يلحملاجاتنإلانمةئملاب13ةبسنبمهاستو٬ًايلاحًانويلم134.85ةغلابلاةلماعلاىوقلالمجمنملماعنويلم29.76ىلإلصتاهب
.يبرعلانطولايف
(20152009)ةرتفلاطسوتملرالودرايلم39.3نمةيسيئرلاةيئاذغلاعلسلانمةوجفلاةميقنمصلقتنأةيبرعلانادلبلاتعاطتسا
تلعفامكةدئارجماربربعهنيمأتنكميحاجنلااذهنأالإةيناكسلاةدايزلانممغرلاىلع2017٬يفرالودرايلم33.6وحنىلإ
ةعارزةيدوعسلاتفقوأنيحوأ٬ةيدجملاريغعرازملانمدحلاو"كينوبورديهلا"يعارزجمانربربعةدحتملاةيبرعلاتارامإلا
تاذةحالفريوطتىلعمئاقلا"رضخألابرغملاططخم"مث٬ةددجتملاريغهايملاكالهتساةروطختكردأنأدعب٬ءارضخلافالعألا
.يورقلاطسولايفرقفلاةبراحموةيملاعةيجاتنإ
قارعلاو٬نادوسلايفةحلاصلاةيعارزلايضارألللثمألاويلماكتلالالغتسالابةيئاذغلاداوملليراجتلازجعلاةميقضفخنكمينكل
رامثتساللمزاللالاملانيمأتوةيعارزلايضارألاةحاسمعيسوتيفةدايزلابلمعلاو٬ةيعارزلايضارألاحلمتوثولتنمدحلاو٬رصمو
.يمدخلاداصتقالاوحنًايلكهجوتلاضوعيعارزلاجاتنإلاطامنأبمامتهاللديدجنمةدوعلاو
ةيبرعلانادلبلاو٬ًايونسنطنويلم11اهداريتسابةرادصلايفرصميتأتو٬ملاعلايفبوبحلايدروتسمربكأنميبرعلاملاعلادعيو
.ًايملاعبوبحلانمةئملاب17و15نيبامدروتستيهف٬ملاعلاناكسعومجمنمةئملاب3زواجتيالاهناكسددعناكنإةيطسوتملا
55دروتستمويلايهو٬تادراولانمةئملاب40ةبسنبايلاحةاطغمةيبرعلالودلايفةيعارزلاتاجايتحالانأ٬ركذلابريدجلانمو
اهومنلقرعييذلارمألا٬ةتوافتمبسنبةيلاحلااهتايوتسمواهتاينازيمىلعرثؤياممةيئاذغلاداوملانمةيلامجإلااهتاجايتحانمةئملاب
.رقفلاةبراحملاهتاسايسحاجنًانايحأقيعيومادتسملكشب
ةجردعافتراو٬رخآلمسومنماهبذبذتو٬راطمألاتايمكيندتببسبةيبرعلالودلامظعميفةيسيئرةيئيبةيضقهايملاةردنلكشتو
٬يويحلاعونتلالالتخاويضارألاةدوجروهدتورحصتلاةقرةحاسمعسوتىلإةفاضإةيجولوكيإلامظنلاىلعًابلسرثؤيامبةرارحلا
.ةعورزملايضارألاةحاسمصلقتيلاتلابو
لصأنمراتكهنويلم121رحصتبددهتيتلاةيخانملاتاريغتلاعمفيكتلاةرورضيفيأيوينبلاىوتسملايفربكألايدحتلانمكي

نويلم69.5يرطملاعاطقلاباهنمعرزيثيح2017٬يفراتكهنويلم72.36طقفةعارزللًايلعفاهنملغتست٬راتكهنويلم220
.ماظتنابومساوملالكيفراتكهنويلم27.9وحنلالغتسامتيالاميف٬راتكهنويلم13.57وحنيورملاعاطقلابامنيب٬راتكه
ةيمنتكانهنوكينلذإ.تالدابملاوكالهتسالاوجاتنإلانيبتانزاوتلاققحتنأنكميةيعقاولولحداجيإيرورضلانم٬مثنمو
.عوجلاورقفلاىلعءاضقلانودنمةمادتسم
.ةعارزلايفلغتشتبرغملابةطيشنلاةلماعلايديألانمةئملاب40نأنوكيفىوصقلاةيمهألاهذهىلجتتو
ىلإمقرلالصيو٬ندرألاو٬رصميفرمألاسفنوهو٬ءاذغلاريفوتيففرصتتالئاعلاتادئاعنمةئملاب37نإف٬تقولاسفنيفو

ةيبرعلانادلبلابلغألعجاموهو.اسنرفيفةئملاب15وةيكريمألاةدحتملاتايالولايفةئملاب7ىدعتيالامنيب٬رئازجلايفةئملاب54
نيدروتسملامهأنيبنمةيكريمألاةعارزلاةرازوبسحبيهف٬يئاذغلااهنمأنامضيفجراخللةيعبتلاةنيهروةيلودلاقوسللةعبات
.ًايملاعةثلاثلاوىلوألانيتبترملانالتحترئازجلاورصمنأيفكيو٬ملاعلايف

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/


A005/2021-02-28 09:40:15 Page 3/4

يفحشوجرحةلاحتلصونادلبيفةلئاههايمةيمككلهتستو٬ةبرتللةبسانمريغةعارزيفرارمتسالانكميال٬كلذىلإفضأ
عيجشتضوعكلذو.يئاملارقفلاةناخيففنصتنادلبيفحافتلاوزوملاراجشأةعارزنمًايلاحمتيامك٬ةحاتملاةيئاملااهدراوم
.ةيدجمريغةيفيصةعارزيفرارمتسالاضوعرمتسمبلطلحميه٬ةيوتشةعارز
ريوطتلاوثحبلاليومتةرورضيلاتلابو٬ةيبرعلاةعارزلايفةدئاسلاطامنألارييغتةيبرعلاةقطنملايفةيخانملاتاريغتلاضرفتو
٬ةيرعتلاورحصتلاةحفاكمو٬ةيعارزلايضارألاةحاسمقيضوةدودحملاةيئاملادراوملاةلقةجلاعمىلعلمعتزكارمءاشنإبيعارزلا
تاريغتلاراثآةدحنمفيفختلاو٬ةفاجلاقطانملايف"ةيئاذغلاتاعانصلا"و"ةيعارزلاتاعانصلا"ريوطتلةينفتاراشتساميدقتو
.ةيخانملا
اهنيجهتوروذبلاجاتنإيفنيصتخمنيسدنهملانمةديدجلايجأنيوكتلضفبمادتسموحنىلعةيئاذغلاوةيعارزلامظنلاليوحتناكمإلاب
٬يجولونكتلامدقتلابةعوفدملاليصاحملاةلسيفنسحتغولبلجأنمكلذو.ةفاجلاهبشوأةفاجلاتائيبللةمئالملالئاتشلاجاتنإريوطتو
وأةبرتلايفةيريتكبلاضارمألاراشتناو٬ةراضلابلاحطلارثاكتو٬يئاذغلاعبشتلالدعمعيرستىلإةرارحلاعافترايدؤيالىتحو
.تابنلاوناويحلاةحصوةيذغألاةمالسىلعًاظافحةيكمسلاتاعرزتسملا
ةبرتلاةيامحلةثيدحلاةينقتلاتامزلتسمةينواعتلاوةينطولااهططخيفرضحتستةيكراشتةيعارزتاسايسينبتنمدبال٬هيلعو
نميجيتارتسانوزخمريفوتىلعلمعلاامك٬اهلةبحاصملاةيئاملاتاجايتحالاةيمكوةيئاذغلادراوملاةميقنيبةلداعملاو٬تابنلاو
.لخدلاةفيعضوةريقفلاةيناكسلاتائفللةيعامتجاةيامحجماربو٬ئراوطلاتالاحلءاذغلا

ةرِّمدملاريصاعألانمديزمبددهيخانملارُّيغت
ةفصاعلانيعيفةيبرعلاةريزجلاهبشلامش

14740]ددعلامقر2019٬ليربأ07:طسوألاقرشلاةديرج ]

نادلبةدعتحاتجاةرداهلويسب2018ماعلةريخألاروهشلاتزّيمت٬ةيبرعلاةريزجلاهبشليلامشلاءزجلاابرضنيراصعإادعاميف
صاخشألاتارشعلويسلاتفرج٬ندرألايفف.رطقوتيوكلاوةيدوعسلاىلإًالوصو٬نانبلونيطسلفوندرألاوسنوتنم٬ةيبرع
رطقوةيدوعسلايفقطانمتاناضيفلاتبرضو.تارمةدعنّامعةمصاعلاعراوشتقرغأامك٬تيملارحبلاةقطنميفمهفتحىلإ
.اياحضطوقسوةريبكةيدامرارضأبتببستو٬نيطسلفوسنوتو
رهاوظ٬جولثللعيرسنابوذوأ٬ةريصقةرتفلالخةفيثكرطمةجوموأ٬ةليوطتارتفلراطمأللريزغلوطهاهبّبسييتلاتاناضيفلا
نماهنأيملعلاعمتجملاديكأتءاروناكةريخألاتاونسلالالخاهتّدحةدشوعراستموحنىلعاهراركتنكل.ًاّيرودلصحتةيعيبط
ملةقطنملالودنمريثكيفةيتحتلاىنبلاميمصتنأتاناضيفلاولويسللةيثراكلاراثآلامقافيامو.خانملارّيغتلةمدقتملارهاظملا
ام٬لويسللةيعيبطلايراجملايفةريثكتالاحيفءانبلابحامسلابناجىلإ٬اهتهجاوملئراوطططخعضومتيملو٬اهباعيتساظحلي
.ةطيحملاقطانملاىلإاهناضيفبببستي
يفلصو"ونوكم"يئاوتسالاراصعإلاف2018٬ماعنايوقناراصعإبرعلارحبةقطنمبرض٬لويسلاوتاناضيفلاادعاميف
ربوتكأيفو.ةيدوعسلاونميلاونامُعبًارارضأقحلأو٬ةيبرعلاةريزجلاهبشليبونجلافرطلايفةعقاولاةقطنملاىلإ)رايأ(ويام
يفةريبكرئاسخبابّبستامك٬ىلتقلاتارشعناراصعإلاعقوأو.نامُعونميلايلامش"ناُبل"راصعإلابرض2018٬)لوألانيرشت(
.تاكلتمملا
لامشضوحيفلكشتتيتلا٬ةيئاوتسالافصاوعلابةيبرعلاةريزجلاهبشبونجويقيرفألانرقلاقطانميفةيبرعلالودلارثأتتو
وهضوحلااذهربتعيو.ماعلكنم)لوألانوناك(ربمسيدةياهنوليربأرهشةيادبنيبفصاوعلامسومدتميثيح٬يدنهلاطيحملا
ًالودلاطيهنأل٬ًايملاعتايفولابًاببسترثكألادعيهنكل٬ةنسلايفطقفريصاعأ6و4نيبامدهشيذإ٬ىرخألاضاوحألانيبةيلاعفلقألا
.شيدالغنبوناتسكابودنهلاك٬ةيلاعةيناكسةفاثكتاذ
هايمةرارحعافتراوةئيفدلاتازاغثاعبنادايدزاعمو.حايرلاةكرحوطيحملاةرارحةجردامهنيلماعىلعراصعإلالكشتدمتعي
نكل.يدايتعالكشبرركتتةرهاظىلإةلبقملاةليلقلاتاونسلايفلوحتتامبرو٬ًارتاوترثكأريصاعألاحبصتنأعقوتملانم٬رحبلا
؟تاطيحملايفاهلكشتعنموأريصاعألاةدحنمفيفختللليبسنمله
ليحتسملانمنوكيسدحلااذهنعتضفخنااذإف٬ةيوئمةجرد26.5ىلعرحبلاحطسةرارحةجردديزتنأريصاعألاُلّكشتبلطتي
نفيتسروسفوربلايناطيربلايرحبلاسدنهملامسابةلجسملا٬"رتلاسةعولاب"مسابةفورعملاعارتخالاةءاربدعتو.راصعإلالوصح
.ريصاعألاةدالونكامأيفرحبلاحطسةرارحةجردضفخلةحورطملاراكفألانيبنم٬رتلاس
ةقالمعبيبانألصتتو.يسلطألاطيحمللةيئاوتسالاهايملايفتاراطإلابةهيبشلاتاقلحلافالآميوعتىلعستيغرتلاسةطخدمتعتو
.عاقلانمةمداقةدرابهايماهناكملحتف٬طيحملاقمعيفاهخضتو٬ةئفادلاةيحطسلاهايملاصتمتلتاقلحلاهذهب
نفسلانملوطسأرييستلالخنمرحبلاحطسةرارحديربتلةليدبةطخ٬رتسشنامةعماجنمهؤالمزوماثالنوجروتكدلاحرطيو
بحسلالعجيام٬يوجلافالغلايفذاذرلكشىلعرحبلاهايمخضىلعنفسلاهذهلمعتو.ةئفادلاةيسلطألاهايملايفةلوهأملاريغ
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٬رحبلاحطسةرارحةجردضافخناىلإيدؤيامم٬ءاضفلاهاجتابسمشلاةرارحساكعنادادزيكلذلةجيتنو.ًاناعملرثكأوجلايف
.ريصاعألالكشتلةأّيهمريغفورظلاحبصتو
جتنتامبرو٬بحسلاليكشتوتاطيحملاةرارحتاجردبثبعلانمضتتيتلا٬ةيئاقتنالاخانملاةسدنهنمضراكفألاهذهفينصتنكمي
.ةيملاعلاسقطلاطامنأبًاررضقحلتةعقوتمريغتآجافماهنع
تاينقتىلعدمتعتولقأرطاخمىلعيوطنتةقيرط٬اينروفيلاكيفدروفناتسةعماجنمهؤالمزونوسبوكاجكرامسدنهملاحرتقي
ةيحيرلاةقاطلانمءابرهكلاديلوتتانيبروتلنكمي٬نوسبوكاجلًاقفوف.ةيرحبلاحايرلاعرازميهو٬ىرخأضارغأللعفلابةمدختسم
.بسانملكشباهتاهاجتاواهعضاومديدحتىرجاذإ٬ريصاعألابارتقادنعةيلحاسلاقطانملايمحتنأ
جاومأعافترانمللقيامم٬ةفصاعلانمةيجراخلاءازجألايفةينارودلاحايرلاءاطبإوةقاعإىلعةيحيرلاتانيبروتلاتارفشلمعتو
نيعنيبطغضلاقرافصقانتلضفبو.راصعإلاطسويفيوجلاطغضلاعفروزكرملاوحنءاوهلاةكرحءاطبإواهتحترحبلا
.عرسألكشبىشالتيوهتعرسأطابتت٬يجراخلاهطيحموراصعإلا
تانيبروتلانمةلئاهلادادعألايفلثمتتةلكشمكانهنكلو٬دحاورجحبنيروفصعةباصإلةيرغمةقيرطةيرحبلاحايرلاعرازمودبت
.ةياغلاهذهقيقحتلةبولطملا
تقولايفمهستونوبركلاةضفخنملاةقاطلانمةلئاهتايمكّدلوتنأاهلنكميءارضخةينقتكانهنأملعننأديجلانمف٬كلذعمو
ّدحللةيدجلاتاءارجإلاعيرستةرورضيغليالاذهلكنكل.اهمادختسااندرأاذإةحاتمةينقتلاهذهو٬ريصاعألاديدهتةجلاعميفهسفن
اليتلاةيعيبطلاثراوكلاةهجاوملةلاعفوةيلمعئراوطططخعضوةرورضو٬يخانملارّيغتلاببسبتاطيحملاةرارحعافترانم
.اهعنمنكمي

يخانملاريغتلاةهجاوممعدلوروأنييالمةتسايناتيرومحنمييبوروألاداحتالا
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فلاحتلاجمانربنمةيناثلاةلحرملاذيفنتبقلعتي٬قافتالوكوتوربىلع٬طوشكاونبءاعبرألاسمأيبروألاداحتالاوايناتيرومتعقو
.ايناتيروميفةيخانملاتاريغتلاعمفيكتلاتاردابممعدىلإيمارلاو٬ةيخانملاتاريغتلادضيناتيروملا
ىدمىلعةيقوأنويلم250لداعياموهو٬وروأنييالمةتسغلبييلامفالغاهلصصخيتلا٬جمانربلااذهنمةيناثلاةلحرملايتأتو
تاناهرلاةعباتموقيسنتلازيزعتلالخنمةيخانملاتاريغتلاعمفيكتلابةقلعتملاتاردابملالكمعدل٬(20222019)تاونسعبرأ
تايالوسمخيفةرفوتملاةيوعرلاوةيعارزلامظنللمادتسملاريبدتلاوفيكتللةديجلاتاسرامملادامتعاو٬تاريغتلاهذهبةطبترملا
.يلحاسلايوارحصلاطيرشلابةيناتيروم
سيئر٬ريفسلا٬يبوروألابناجلانعو٬ياكبميرم٬ةمادتسملاةيمنتلاوةئيبلاةريزويناتيروملابناجلانعقافتالالوكوتوربعقوو
.وزاريدوموكايج٬طوشكاونبداحتالاةثعب
هجاوتيتلاىربكلاةيومنتلاتايدحتلادحأمويلالكشتةيخانملاتاريغتلاةيلاكشإنإ٬ةبسانملابةملكيف٬ةيناتيروملاةريزولاتلاقو
تاريغتلاهاجتاةشاشهرثكألانادلبلانيبنمدعت٬فافجلاعباطيفارغجلااهلاجمدوسييتلااهدالبنأةحضوم٬يلودلاعمتجملا
.ةيخانملا
تاموظنملاىلعويئاذغلانمألاوةيعارزلاةيجاتنإلاىلعةيخانملاتاريغتللةيبلسلاتاريثأتلاايلاحرعشتستايناتيرومنأتفاضأو
ةيعارزلادراوملاىلعدمتعتيتلاةيفيرلاقطانملايفةصاخ٬ةيعامتجالاتانزاوتلاوةيداصتقالاةطشنألاىلعوةحصلاوعونتلاوةيئيبلا
.دالبلايفةيحايسلاوةيعانصلاوةيداصتقالاةطشنألانمةئاملايف80نمرثكأمضتيتلاةيلحاسلاقطانملايفكلذكو٬ةيباغلاو
ملقأتلاوضيفختلالاجميفاهتامازتلالمشييذلاددحملاينطولااهماهسإتمدقوسيرابقافتاىلعتقداصايناتيرومنأبتركذو
تاسايسلايفيخانملادعبلاجامدإزيزعتىلإةفداهلاتاردابملاةعباتمعمملقأتللةينطولاةطخلاريضحتراسميفةنسلاهذهتعرشو
داحتالاهيلوييذلامامتهالاىلعدهشيلوكوتربلااذهنأىلإةريشم٬ةشهلاتاعومجملاوةيئيبلاتاموظنملالمحتنيسحتوةيمومعلا
.ةيخانملاتاريغتلاتاناهروةئيبلاىلعةظفاحملليبوروألا
معدىلإيمرتةيخانملاتاريغتلادضيناتيروملافلاحتلاجمانربنمةيناثلاةلحرملانإ٬يبوروألاداحتالاةثعبسيئرلاق٬هتهجنم
مظنلاليهأتةداعإلوةيعارزلامظنلاملقأتلةيلحملاتاردابملاذيفنتوةيخانملاتاريغتلاجمدةبراقمراطإيفةيناتيروملاةموكحلالمع
.سمخلاةيناتيروملاتايالولاىوتسمىلعةيئيبلا
نماررضترثكألاملاعلايفتسلاقطانملاىدحإنمضعقتاهرابتعاب2011ةنسذنمةردابملاهذهلتمضنادقايناتيرومتناكو
.خانملاةرارحتاريثأت
لودلاةدعاسمو٬يلودلانواعتلاةيوقتلجأنم٬خانملاريغتدضيلودلافلاحتلا2007ةنسقلطأدقناكيبوروألاداحتالانأركذي
ةيخانملاتاريغتلاةرهاظلةيبلسلاتايعادتلاءارجارثأترثكألا
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