
.ن01:تاريخلمادة ا   
 

اقرأها بتمعن  واعتمد ما درسته في إنجاز المطلوبةالتالي ائقستشتغل على الوث ،: 
 
 0الوثيقة رقم: 

أتاحت الحرب العالمية األولى أمام الواليات المتحدة "
فقد وجدت فيها الدول األوربية ...فرصة ذهبية لإلثراء

             ...ن إنتاجهابديال للمنتوجات التي توقفت ع
األمريكي    التجاري  الميزانالفائض الذي حققه  إن 

أموال و ما تدفق على الواليات المتحدة من رؤوس 
 ...مكنها من أن تصبح دولة دائنة

في إمكانات ربح أمام اليابان الحرب هذه فتحت كما   
 الصناعياإلنتاج ارتفع  إذال يمكن تصورها، أوربا 
 ."تضاعف حجم أسطولها التجاري و 87%ب الياباني

-95موريس كروزيه، تاريخ الحضارات العالم، بيروت، ص 
06. 
 
 

  3الوثيقة رقم:  

  2الوثيقة رقم:  

األزمااااة كااااان العااااالم يشااااهد تحااااوالت  طياااارة أفرزتهااااا " 
جديااد إلااى يعااود ماان  ، فباادأ0121العالميااة لعااام  االقتصااادية

كانات سانة  0133نة أجواء التوتر والقلق،  صوصا وأن سا
إلاى الحكام فاي  النازية مرعبة بالنسبة للفرنسيين بعد وصول 

في إيطاليا، ناهيك عن باوادر أزماة سياساية  الفاشي و ،ألمانيا
 بنظامةةه اتشةةتراك فااي إساابانيا، كمااا أن االتحاااد السااوفياتي 

ظهر كقوة عسكرية جديدة شرق أوربا، سايما وأناه لام يصاب 
مما يعني أن الوضع الدولي بادأ . ميةباألزمة االقتصادية العال

بقيادة ألمانيا وإيطاليا، ثام  الكليانيةتيار األنظمة : يفرز تيارين
 ..."األنظمة الديموقراطية التقليديةتيار 

 برايةر،  59بتصرف عن عبد هللا اسةتيتو، المنعفةف الافةا  ، الةمعة  
 .م5669

 
 

برلين إلى أربعة تقسيم و  ، إلى أربعة أقسام مهاتقسي، إذ تم مانيةلم تعد هناك دولة أل 0191و و منذ ال امس من يوني"
 ."حرا في منطقته و يتصرف حسب رغباته افكان كل منه ،الحلفاءمارست السلطة فيها قوى  وعات، طاقم

 .440، ص 3553ترةم  حسين حيدر، عويدات، بيروت، ، 3وسوع  تاريخ أوربا العام، ج دريفوس، م. ج. رانسوا
 
وبالمطل: 

 
 :3و رقم  2رقم  يقتينعرف بما تحته  ط في الوث -0

 ن12...........................................................................الحلفاء–النظام االشتراكي –الفاشية -النازية -
  ن12......االستفادة د جوانب تلكالحرب العالمية األولى و حد المستفيدة من  القوات الجديدة 0است رج من الوثيقة رقم -2
 ن13...............................................................................................................:انجز ما يلي -3
 .العوامل المساهمة في اندالع الحرب العالمية الثانية  2است رج من الوثيقة رقم  - أ
االقتصادية من الواليات المتحدة األمريكية إلى أوربا الغربية، ثم  0121في إبراز عوامل انتقال أزمة اعتمد مكتسبك  -ب  

 .األزمةتلك فسر عدم تأثر االتحاد السوفياتي ب
 ن13.................للحرب العالمية الثانية بأورباالسياسية و  الترابيةو مكتسبك في توضيح النتائج  3اعتمد الوثيقة رقم -9

    

 
 

 الةهوي الموحد: 2014 امتحانات البكالوريا
 (اتستدراكي  الدورة) 

 ـ الموضوع  ـ
 

 الممدرسين بالمترشحين خاص      

 مدة اإلنةاز المعامـــل المـــادة لـكالشعـب أو المس المستـوى

1 
 من سلك البكالوريا

 تج.ع- 
 ر.ع-
 اق و تد.ع-      

 

 التاريخ والةغرا يا
 

 
5 
5 
3 

 

    ساعتان
 

2/1  

 الصفحة

 

 المملكة المغربية
 و التكوين المهنية التربية الوطنية وزار

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 تتافيالل -جهة مكناس
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 5/5التاريخ و الةغرا يا ـ  ـ ممدرسون ـ اق و تد.ع-ر.ع-تج.ع ـ   اتستدراكي -  ـ الةهوي الموحد 5634لوريا امتحانات البكا

 
 
 

ن01: جغرافيامادة ال. 
 

:من الموضوعين التاليين حسب ا تيارككتب في واحد فقط ا   
 

الموضوع األول:   
      

العديد من  مظاهر قوة االقتصاد بكل من الصين و الواليات المتحدة األمريكية، إال أنه يواجهيشكل القطاع الصناعي أحد  

.بكل منهما التحديات  

:اكتب موضوعا مقاليا، من مقدمة و عرض و خاتمة،  تركز فيه على تحليل  العنصرين التالييناعتمادا على ما درسته،   

 

.العوامل المفسرة للقوة الصناعية بالبلدين   

.التحديات التي تواجهها الصناعة بهما   
     

 
الموضوع الثاني : 
     

إن ندرة المياه، التي يضاعف من شدتها انتشار التلوث فيها، تعتبر في الوطن العربي واحدا من أهم التحديات "      
ياه السطحية و الجوفية و مياه الرئيسية التي تتطلب معالجتها جهدا مكثفا في غياب األساليب المثلى لترشيد است دام الم

و من تم العمل الجاد على توطين تقنية تحلية المياه ...و رفع كفاءة العائد االقتصادي من وحدة المياه المست دمةمطار،  األ
 ..." في العالم العربي

                   .34، ص 5665ي ، تفرير التنمي  اإلنساني  العربي  للعام مصففى كمال فلب ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائ ، التحديات البيئي  األساسي     البلدان العرب

 
 :من مقدمة و عرض و  اتمة تبرز فيه ما يلي امقالي اموضوعب كتكتسبك، امعلى  ادااعتماستئناسا بالوثيقة و 

 

      وضع الموارد المائية بالعالم العربيتش يص و تفسير. 

  ة ال صاص المائي بالعالم العربيلمواجه أشكال التد لإبراز. 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يؤ ذ اعتماد النهجين التاري ي و الجغرافي و تنظيم العمل بعين االعتبار عند التصحيح: ملحوظة. 
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