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                                                                                                   ن 01  التاريخ: أوال

 

 نص تاريخي :  ىالوثيقة األول 

 
أبعادها أين هي تصريحات  بقادرين على استيعا اإن االعالن عن شروط السلم نزل كالصاعقة على كل الذين كانو"... 

 ولسن حول سلم بدون تعويضات وبدون اغتصاب لألراضي؟ أين هي وعوده حول حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها؟ 

ن أعداءنا قدموا لنا معاهدة تتجاوز في قساوتها كل ما يمكن إ... لقد صاح السيد فهرنباخ رئيس الجمعية الوطنية     

فكرو في أبنائكم وحفدتكم ألن اآلالم التي ولدتها هذه المعاهدة ستكون نتيجتها خلق ... أن يتصوره األكثر تشاؤما منا

           ..."         الوحيدة منذ والدته هي تحطيم قيود العبودية التي فرضت عليه هجيل في ألمانيا إرادت

مترجم عن تاريخ الجيش األلماني    

 م 9191و  9191جدول إحصائيات حول اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية فيما بين : الوثيقة الثانية

 
 9191 9199 9191 

 9333 9939 3935 (باآلالف )إنتاج السيارات 

 13.5 91 33.9 (بماليين األطنان) إنتاج الفوالذ 

 9.9 9.1 3.9 (بماليير الدوالرات)قيمة الصادرات

 9.1 9.9 1.1 (بماليير الدوالرات)قيمة الواردات

 5.5 99.1 9.1 ( بالماليين )عدد العاطلين 

 

C. Ambrosi et Coll.   Economie contemporaine Tomel Delagrave 1984 p 42    

 تمعن في الوثائق جيدا إلنجاز مايلي : 
 

 ن 9...............................................................................   ضع النص في إطاره التاريخي؟ (1

 ن 9.3 ........................ عرف بالمعاهدة التي يتحدث عنها النص من حيث الزمان والمكان والموضوع ؟  (2

 ن 9.3 ..................................................... على ألمانيا وعلى أوربا؟ استنتج نتائج هذه المعاهدة  (3

 ن 9...... ……………..... المتضمنة في الجدول ؟مثل بيانيا معطيات قيمة الصادرات والواردات األمريكية  (4

 ن 9.3.... ......لتطور ا المبيان الذي أنجزته؟ ثم فسر ذلكصف تطور طبيعة الميزان التجاري التي يمثلها  (5

 ن9.3. .......معطياته  الجدول مدعما إجابتك بمثالين من استخلص إلى أي مدى حلت الظاهرة التي يمثلها (6

 

 ن 01 الجغرافيا : ثانيا
  يتميز تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة بالتفاوت بين دول الشمال ودول الجنوب على

 مستويات عديدة 

    أكتب موضوعا مقاليا تبرز من خالله: 

  طي مظاهر التفاوت بين دول الشمال ودول الجنوب من خالل النموذج المتوس. 

 العوامل المفسرة لهذا التفاوت . 

 

 

 

 

 

 

 ثانوية وادي العبيد التأهيلية
 فم الجنعة

الدورة األولى 0المراقبة المستمرة   
0الثانية باك آداب : القسم  
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