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 مادة التاريخ :االشتغال بوثائق 10/10
اقرأ (ي) بتمعن الوثائق األربع اآلتية من أجل إنجاز المطلوب.
الوثيقة : 1
« في نونبر من سنة  1922احتلت فرنسا حوض "الرور" إمعانا منها في إذاللنا وفي تحطيم أضالعنا معنويا
واقتصاديا ،ولكن هذه البادرة التي قصمت فعال ظهر ألمانيا ،كانت عامال رئيسيا في إذكاء الشعور الوطني،
يضاف إلى هذا أن احتالل "الرور" قد أغضب إنجلترا ،حكومة وشعبا ،ألن هذه المنطقة غنية بمناجم الفحم
والحديد ،واستيالء الفرنسيين عليها يجعل من بالدهم الدولة األولى في أوربا سياسيا وعسكريا واقتصاديا ،ويتيح
لها أن تنافس إنجلترا في كل مكان وفي كل ميدان ...وعندما شرع الفرنسيون يتوغلون في منطقة "الرور" اتجهت
األنظار إلى السلطات األلمانية ،وأدرك المخلصون أن ألمانيا تعيش لحظة حاسمة من تاريخها ،وأن كل شيء
وو ْق ِعه داخل البالد وخارجها .ولم يكن ثمة مجال للتردد ،فالمبادرة الفرنسية تشكل خرقا
يتوقف على قرار الحكومة َ
لمعاهدة فرساي» .
أدولف هتلر ،كفاحي ،ترجمة لويس الحاج ،دار بيروت للطباعة والنشر ،بيروت ،1968 ،ص.373-372 .

الوثيقة :2
قال "تشرشل" رئيس وزراء إنجلترا في كتابه "العاصفة تقترب":
« أ َلَ َّمت العاصفة االقتصادية (أزمة  )1929بألمانيا ،واضطرت المصارف األمريكية أن تواجه التزامات محلية
متضاعفة ،فأحجمت عن تقديم المزيد من القروض أللمانيا بعد أن كانت حتى األمس القريب تمدها بها دون حذر.
صرف كهذا أدى إلى إقفال وانهيار عدد كبير من المصانع والمؤسسات التي تتوقف عليها نهضة البالد السلمية،
وت َ َ
وبلغ عدد العاطلين مليونين وثالثمائة ألف ،وفي الوقت نفسه دخلت مسألة التعويضات مرحلة جديدة .ففي السنوات
مارس المفوض األمريكي "يونغ" رقابة يقظة على مختلف الموازنات األلمانية واقتطع منها
الثالث السابقة َ
التعويضات المفروضة عليها للحلفاء ،وبدا واضحا أن نظاما كهذا (حكومة فيمار) ال يمكنه االستمرار إلى ما
النهاية» .
لبيب عبد الساتر ،أحداث القرن العشرين ،دار المشرق ،بيروت ،الطبعة الثالثة ،1986 ،ص.73 .
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الوثيقة  :3تطور مؤشر اإلنتاج الصناعي واالستهالك في ألمانيا بين  1928و 1938
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Source: D.Petzina, Unemployment and the Great Depression in Weimar Germany.
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المصدر :لبيب عبد الساتر ،أحداث القرن العشرين ،دار المشرق بيروت ،1971 ،ص.147
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(1ن)
(2ن)

2ـ اشرح (ي) تاريخيا ما يأتي:
معاهدة فرساي ـ األزمة االقتصادية الكبرى .

(3ن)
3ـ استخرج (ي) المعطيات التاريخية كما يأتي:
أ -من الوثيقة :1انعكاسات احتالل فرنسا لمنطقة "الرور"على ألمانيا ،ورد فعل إنجلترا تجاه ذلك؛
ب -من الوثيقتين2و :3نتائج األزمة االقتصادية الكبرى على ألمانيا ،وتطور مؤشر اإلنتاج
الصناعي مابين  1933و1938؛
ج -من الوثيقة  :4نتائج الحرب العالمية الثانية على الخريطة السياسية أللمانيا.
 -4ركب (ي) الفكرة األساس التي تربط بين الوثائق األربع.

(2ن)

5ـ اكتب (ي) فقرة توضح(ين) فيها تطور المسألة األلمانية من  1945إلى  ،1989ومظاهر انهيار المعسكر
(2ن)
االشتراكي.


مادة الجغرافيا  :موضوع مقالي ()10/10

اكتب (ي) ،حسب اختياركـ ،في واحد من الموضوعين اآلتيين:
 الموضوع األول :
تعتبر التكتالت الجهوية خيارا استراتيجيا لالندماج في العولمة ينعكس على واقعها االقتصادي.
اكتب (ي) موضوعا مقاليا تبرز(ين) فيه ما يأتي :
 مفهوم العولمة وآلياتها؛
 مظاهر االندماج في االتحاد األوربي ،ومظاهر التبادل الحر في مجموعة "ألينا"؛
 الحصيلة االقتصادية لالندماج في االتحاد األوربي وانعكاسات التبادل الحر في "ألينا".
 الموضوع الثاني:
إذا ك انت فرنسا تتصدر اإلنتاج الفالحي داخل االتحاد األوربي ،فإن الواليات المتحدة األمريكية تتصدر هذا
اإلنتاج عالميا.
اكتب (ي) موضوعا مقاليا تبرز(ين) فيه ما يأتي:
 مظاهر قوة الفالحة في كل من فرنسا والواليات المتحدة األمريكية ؛
 عوامل قوة الفالحة في البلدين؛
 مشاكل الفالحة في كل من فرنسا والواليات المتحدة األمريكية.
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سلم
التنقيط

عناصر اإلجابة
 مادة التاريخ :االشتغال بوثائق 10/10

1ن

2ن
3ن
توزع كاآلتي:

(1ن)

(1ن)

(1ن)

2ن
2ن

1ـ السياق التاريخي للوثائق( :تقبل الصيغتان :المفككة أو المدمجة).
ـ الزمن 1919 :ـ ( 1945أو من نهاية الحرب العالمية األولى إلى نهاية الحرب العالمية الثانية) ؛
ـ المكان :ألمانيا في عالقة بباقي الدول الرأسمالية واالتحاد السوفياتي؛
ـ الموضوع :الصععوبا والتوعورا السياسعية واالقتصعادية التعي عرفتهعا ألمانيعا فيمعا بعين الحعربين وتغييعر
خريوتها السياسية بعد الحرب العالمية الثانية.
2ـ تعريف ما يأتي:
 تقبل التعاريف التي تتضمن مؤشرا زمنية ومكانية وذا مدلول واضح وسليم ومركز:
معاهدة فرساي ـ األزمة االقتصادية الكبرى.
3ـ استخراج المعطيات التاريخية الواردة في الوثائق:
أـ من الوثيقة  :1انعكاسا احتالل فرنسا لمنوقة "الرور" على ألمانيا ورد فعل إنجلترا تجاه ذلك كاآلتي:
 االنعكاسات على ألمانيا :التحويم المعنوي واالقتصادي/اإلسهام في إذكاء الشعور الوطني لدى األلمان؛ رد فعل إنجلترا :قلق إنجلترا التي رأ في احتالل "الرور" تقوية لفرنسا ستمكنها من منافستها.ب ـ مننن الننوثيقتين  2و  3نتننائا امزمننة االدتةننادية الكبننرم علننى ألمانيننا وتطننور مصشننر اإلنتنناج الةننناعي
املماني بين  1933و :1938
 نتنننائا امزمنننة االدتةنننادية الكبنننرم علنننى ألمانينننا :إقفعععال وانهيعععار المصعععانا والمؤسسعععا /ارتفا ععععددالعاطلين/تأزيم الوضعية بمسألة التعويضا التي فرضها الحلفاء بعد الحرب/انسداد اآلفاق أمام حكومعة
فيمار/تراجا مؤشرا اإلنتاج الصناعي بين  1928و1933؛
 تطور مصشرات اإلنتاج الةناعي املماني بين  1933و  :1938ارتفعا مؤشعرا معواد اإلنتعاج ومعواداالستهالك.
ج ـ من الوثيقة  :4نتائا الحرب العالمية الثانية على الخريطة السياسية ملمانينا :تقسعيم التعراب األلمعاني بعين
الحلفععاء :أجععزاء خاصععة بكععل مععن االتحععاد السععوفييتي والواليععا المتحععدة األمريكيععة وفرنسععا والمملكععة المتحععدة ـ
اقتوا أجزاء ترابية من ألمانيا لصالح دول الجوار .
4ـ تركيب الفكرة امساس للوثائق (ما يفيد):
عرفت ألمانيا صعوبا وتوورا سياسية واقتصادية فعي معا بعين الحعربين وتعرضعت لالحعتالل معن طعر
الحلفاء بعد انهزامها في الحرب العالمية الثانية.
5ـ كتابة فقرة :ينتظر من المترشح(ة) إبراز توور المسألة األلمانية من  1945إلى  ،1989ومظاهر انهيار
المعسكر االشتراكي بما يفيد:
 توور المسألة األلمانية من  1945إلى :1989
ـ احتالل الحلفاء للتراب األلماني بعد الحرب؛
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ـ أزمة برلين األولى التي انتهت بتقسيم ألمانيا إلى قسمين سنة 1949؛
ـ أزمة برلين الثانية وبناء الجدار سنة  1961للفصل بين برلين الشرقية والغربية؛
ـ سقوط جدار برلين سنة  ،1989وتوحيد األلمانيتين.
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 مظاهر انهيار المعسكر االشتراكي:
ـ توحيد األلمانيتين؛
ـ قيام رابوة الدول المستقلة وتفكك االتحاد السوفييتي؛
ـ تحول أنظمة أوربا الشرقية نحو الديمقراطية...

2ن توز
كاآلتي:
(1ن)
( 0،5ن)

 مادة الجغرافيا  :موضوع مقالي ()10/10
 الموضوع امول:
يقوم إنجاز المترشح (ة) بناء على ثالثة مستويات:
المستوم امول :الجانب المنهجي.
 المقدمة المناسبة :تأطير الموضو مجاليا وموضوعاتيا ،وطرح أسئلة مناسبة؛
 التصميم المناسب :عرض تحليلي من فقرا تجيب عن األسئلة الموروحة؛
 الخاتمة المناسبة :استخالص عام أو فتح الموضو على امتدادا جغرافية منوقية.

( 0،5ن)

المستوم الثاني :الجانب المعرفي .

7ن
توز
كاآلتي:
(  2ن)

هام جدا  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر امساسية دون التقيد بالجزئيات.
الفقرة امولى:
 ينتظر من المترشح (ة) أن يقدم تعريفا لمفهوم العولمة ويحدد آلياتها.
الفقرة الثانية:
 ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز مظاهر االندماج في االتحاد األوربي ومظاهر التبادل الحر في مجموعة
"ألينا" :
أ ـ مظاهر االندماج في االتحاد اموربي :
ـ االندماج السوسيو مجالي ؛
ـ االندماج االقتصادي والمالي:تنسيق السياسا االقتصادية وتبني نظام العملة الموحدة؛
ـ االندماج السياسي :تنسيق السياسة الخارجية والدفاعية لدول االتحاد.

(  1.5ن)

ب ـ مظاهر التبادل الحر في مجموعة "ألينا":
ـ المظاهر االقتصادية  :تحفيز التبادل التجاري  -إعادة توطين االستثمارا والخدما  -خلق الشركا المتعددة
الجنسية؛
ـ المظاهر الثقافية :حماية الملكية الفكرية.
(  1.5ن)

(  2ن)

الفقرة الثالثة :الحصيلة االقتصادية لالندماج في االتحاد األوربي وانعكاسا التبادل الحر في "ألينا:
أ ـ الحةيلة االدتةادية لالندماج في االتحاد اموربي:
ـ المكانة االقتصادية العالمية في مختلف القواعا ؛
ـ التفاو االقتصادي بين الدول األعضاء...
ب ـ انعكاسات التبادل الحر في "ألينا:
ـ ارتفا قيمة المبادال التجارية وحجم االستثمارا بين الدول األعضاء؛
ـ ارتفا مساهمة الدول األعضاء في التجارة العالمية؛
ـ تفاو الدول األعضاء على المستوى االقتصادي واالجتماعي.
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المستوم الثالث :الجانب الشكلي.
ـ لغة سليمة من األخواء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج.
 هام جدا  :يتعين على السيد(ة) المصحح(ة) ما يأتي:
ـ كتابة اختصار[ ] أمام النقوة الممنوحة لتصميم الموضو ؛
ـ كتابة اختصار[ج.ش ].أمام النقوة الممنوحة للجانب الشكلي.
 الموضوع الثاني:
يقوم إنجاز المترشح (ة) بناء على ثالثة مستويات:

2ن توز
كاآلتي:
(1ن)
( 0،5ن)
( 0،5ن)

7ن
توز
كاآلتي:
(  1ن)

(  1ن)

(  3ن)

المستوم امول :الجانب المنهجي.
 المقدمة المناسبة :تأطير الموضو مجاليا وموضوعاتيا ،وطرح أسئلة مناسبة؛
 التصميم المناسب :عرض تحليلي من فقرا تجيب عن األسئلة الموروحة؛
 الخاتمة المناسبة :استخالص عام أو فتح الموضو على امتدادا جغرافية منوقية.
المستوم الثاني :الجانب المعرفي .
 هام جدا  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر امساسية دون التقيد بالجزئيات.
 تقبل اإلجابة بالةيغة المركبة والمفككة.
الفقرة امولى :مظاهر دوة الفالحة في كل من فرنسا والواليات المتحدة اممريكية:
 ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز:
أ ـ مظاهر دوة الفالحة في فرنسا:
ـ المظاهر الكمية و النوعية لقوة القوا الفالحي (حجم اإلنتاج ،األنوا  ،المراتب)؛
 تنظيم النشاط الفالحي في المجال الفرنسي؛ب ـ مظاهر دوة القطاع الفالحي بالواليات المتحدة اممريكية:
 المظاهر الكمية والنوعية لقوة القوا الفالحي (حجم اإلنتاج ،األنوا  ،المراتب)؛ تنظيم النشاط الفالحي في المجال األمريكي (استغالل األراضي في إطار نواقا زراعية)؛ مساهمة القوا الفالحي في تنشيط باقي القواعا االقتصادية.الفقرة الثانية :ينتظر من المترشح(ة) أن يفسر دوة الفالحة في كل من فرنسا و الواليات المتحدة اممريكية
مع مراعاة خةوصيات كل بلد بما يفيد:
 المؤهال الوبيعية؛ المؤهال البشرية والعلمية والتقنية؛ المؤهال التنظيمية.الفقرة الثالثة :ينتظر من المترشح(ة) إبراز المشاكل التي تواجهها الفالحة في كل من فرنسا
والواليات المتحدة اممريكية بما يفيد:
ـ المشاكل الوبيعية والبيئية؛
ـ المشاكل االقتصادية.

(  2ن)

المستوم الثالث :الجانب الشكلي.

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة العادية  – 2017عناصر اإلجابة
 مادة :التاريخ والجغرافيا  -شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك العلوم اإلنسانيةـ لغة سليمة من األخواء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج.
1ن
 هام جدا  :يتعين على السيد(ة) المصحح(ة) ما يأتي:
ـ كتابة اختصار[ ] أمام النقوة الممنوحة لتصميم الموضو ؛
ـ كتابة اختصار[ج.ش ].أمام النقوة الممنوحة للجانب الشكلي.
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