
 ن01: مادة التاريخ. 
 

ستشتغل على الوثائق التالية، اقرأها بتمعن  واعتمد ما درسته في إنجاز المطلوب: 
 
 0الوثيقة رقم:                       

اسم الواليات المتحدة و االتحاد السوفياتي، و أطلق : و إنهاك أوربا إلى بروز قوتين عالميتين دول المحورأدى سقوط " 
قد انطلقت بالنسبة للمؤرخين غداة الحرب العالمية الثانية، و ...لباردة على العالقات الدولية خالل تلك الفترة الحرب ا

و استمرت  عينات، مرة ثانية خالل السب المفهوم و استعمل. ثم خفت حدتها بعد ذلك ،0491و  0491خاصة بين سنتي 
 ."الشرقي إلى انهيار المعسكرتلك المرحلة 

   S.Berstein et P. Milza, Histoire du XX° siècle, Tome 2, Hatier, Paris, 2005, p 154-155بتصرف عن 

2 الوثيقة رقم:   

، فمن جهة كانت دول الغرب الخريطة السياسية األوربيةالعالمية الثانية بانقسام تميزت السنوات التي تلت الحرب "
و من . الواليات المتحدة األمريكيةالذي تقوده  قتصاد السوقاعتمدت ا بالحريات األساسية وسكانها تمتع  ديموقراطية، 

 بشكل مباشرعة ـ اللينينية، و غالبا ما كانت خاضشرق مبادئ الماركسية في ال الديموقراطيات الشعبيةجهة أخرى تبنت 
 ."اقتصاد موجهو  الطبقيفي إطار مجتمع تحت قيادة الحزب الشيوعي لالتحاد السوفياتي 

P.Geiss et G.Le Quintec, L’Europe et le monde depuis 1945, Klett et Nathan, Paris, 2006, p 46.                                             

  خريطة :1الوثيقة رقم 

 .38، ص 4002محمد عابد الجابري و آخرون، النظام العالمي الجديد، دار الطليعة، بيروت، : بتصرف عن

 

 

 المطلوب: 
 

 ن 10.9....................................................................حدد اإلطار التاريخي الجامع بين الوثائق الثالث  ـ1
ن12..........:................................................................................عرف بما تحته خط في الوثائقـ 2  

 .ـ دول المحورـ اقتصاد السوق ـ الديموقراطيات الشعبية ـ اقتصاد موجه
توضيح و في   في إطار الثنائية القطبيةية مراحل تطور العالقات الدول تحديدو مكتسبك في  0عتمد الوثيقة رقم ـ ا1

 ن12.9.................................................................0419و  0491خصائص المرحلة الممتدة بين سنتي 
يات كل من الواللو العسكري االقتصادي و السياسي تدخل ال مظاهرو ما درسته في إبراز  2الوثيقة رقم استند على  ـ 9

 ن12............................................خالل مرحلة ثنائية القطبية المتحدة و االتحاد السوفياتي في الشؤون األوربية
 ن12......................العالمي الجديد خصائص النظاممكتسبك إلبراز اعتمد و   1الوثيقة رقم  نطلق من مضمون ـ ا9
 

 الجهوي الموحد: 4008 امتحانات البكالوريا
 (استدراكية الدورة) 

 ـ الموضوع  ـ
 

األحرار بالمترشحين خاص      

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة لـكالشعـب أو المس المستـوى

2 
 من سلك البكالوريا

مسلك اللغة العربية 

 
 التاريخ والجغرافيا

 

 

1 
 

    ساعتان
 و نصف

 

و كذا ...و ما أعقبه من أحداث مهد الطريق إلى اإلطاحة بأنظمة اشتراكية في أوربا الشرقية جدار برلينإن انهيار " 
تثبيت الديموقراطية و اإلطاحة  النظام العالمي الجديد تحت شعار الحروب التي خاضتها الدول الرأسمالية الجديدة لترسيخ

 إن كل هذه األحداث السياسية المرتكزة و المدعومة بالمصالح االقتصادية لم تؤد إال إلى إرساء دعائم. باألنظمة الشمولية
 ..."ات المتحدة األمريكيةبقيادة الوالي نظام أحادي

2/1  

 الصفحة

 

 المملكة المغربية
 وزارة التربية الوطنية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 تتافيالل -جهة مكناس
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 4/4ـ  اـ التاريخ و الجغرافي    الجهوي الموحد  -استدراكية  ـ0840لوريا امتحانات البكا

 
 

  ن01: جغرافيالامادة 

:كتب في واحد فقط  من الموضوعين التاليين حسب اختياركا   
 
 

                 :الموضوع األول

  العالمي من المواد الغذائية  بفعل تأكد تناقص االحتياطي 8002سنة أثيرت من جديد ظاهرة تضخم عدد سكان العالم  "    

مليون نسمة سنويا، مما يبرز  20ألف فم جديد ينبغي تغذيتها يوميا، أي  812و اعتبارا ألن . و تزايد حدة التدهور البيئي

 "...ثقل ضغط السكان على موارد الكرة األرضية 
Le Monde diplomatique, n° 687, Juin 2011.  

 

ا على ما درسته، اكتب موضوعا مقاليا، من مقدمة و عرض و خاتمة، توضح فيه  العنصرين استئناسا بالوثيقة و اعتماد

:التاليين  

 

  المجال العالميالوضعية السكانية في رصد خصائص. 

   اههتالمجهودات المبذولة لمواجالتحديات المترتبة عن تلك الوضعية و. 
   

 
 
 

الموضوع الثاني   : 
 

اإلتحاد األوربي وغربه، تباينا واضحا على المستويين الديمغرافي واالقتصادي، وعلى الرغم  يعرف االندماج بين شرق" 

بالمائة من اإلنتاج العالمي  00من ذلك اتجه اقتصاد دول اإلتحاد نحو الوحدة والتكتل، األمر الذي أهله للمساهمة ب 

..."وتحقيق ثلثي مبادالته التجارية بواسطة المبادالت البينية  
 

Etat du monde 2008, Paris, La découverte, p 258 عن    
 

 

االتحاد استئناسا بالوثيقة و باعتماد مكتسب، اكتب موضوعا مقاليا، من مقدمة و عرض و خاتمة تحلل فيه موضوع      

:األوربي مركزا على العناصر التالية  

 

       عوامل اندماج دول االتحاد األوربي. 

        ماج االقتصادي لدول االتحاد األوربينتائج االند. 

       التحديات التي تعوق االندماج الشامل لدول االتحاد األوربي. 
 

 
 
 
 
 

يؤخذ اعتماد النهجين التاريخي و الجغرافي و تنظيم العمل بعين االعتبار عند التصحيح: ملحوظة.              Ð 

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com


