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 ساعتان

ن01: تاريخال  مادة 

 
 

.إنجاز المطلوبفي ، اقرأها بتمعن واعتمد ما درسته أمامك مجموعة من الوثائق :   

0الوثيقة رقم  :   

ستحالة في اال حدكأنها بلغت الذروة في القسوة، و ، بدت لهممعاهدة فرسايحينما أحيط األلمان علما بشروط "
أما الجانب االقتصادي ...ولسن األربعة عشر مبادئهدة الصلح تناقض كليا فارتفعت شكوى األلمان بأن معا...التنفيذ

 "  ...من المعاهدة فكان أشد وطأة و أثقل أعباء و أسوأ آثارا على النظام الجمهوري و استقراره في ألمانيا
 . 165-160ص  –هربرت فيشر، تاريخ أوربا في العصر الحديث، دار المعارف، القاهرة، ص 

                       

5الوثيقة رقم:  

فإزالة الشوكة التي تهدد ظهرنا في الغررب يجرب أن تكرون ببدايرة االنطرو  نحرو توسري  مسراحة األرض التري نعري  " 
إن ح  الشعب في االستيوء على أراضي جديدة يصربح حقرا مقدسرا عنردما يضري  الروطن بمرن فيرك  و يوشر  ...عليها 

والشررط األساسري للوصرول إلرى مسرتوى . إمرا أن تصربح أللمانيرا قروة عالميرة أو ال تكرونف. أبناؤه على الهرو  اتتناقرا
 ."الذي  يؤمن لشعبها مقومات الحياة المجال الحيويالدول العظمى هو في  إحرازها  

 .151-152: ص، ص ـ ت.د  ، بيروت، المكتبة األهلية ،كفاحي، هتلرأدولف 

 3الوثيقة رقم:. 

ثم بدأ هذا القل  يتطور إلى نقمة عارمة من  الديكتاتورية،ريكيين حينما توضحت حقيقة طبيعة أتذ القل  يساور األم
ني بك المجهود من أجل بناء جعوا بما م  فقام األمريكيون، الذين ف  ...عدوانهاجراء تمادي ألمانيا و إيطاليا و اليابان في 

يظفر أحد من المتحاربين بأية مساعدة أن ال يمكن " بأنك علنونالديموقراطية بعد الحرب العالمية األولى من إتفا ، ي  
 ..."أمريكية مهما كانت الظروف

    .031، ص 5111وكالة اإلعالم األمريكية، موجز التاريخ األمريكي، مكتبة اإلسكندرية، 
 

 المطلوب: 

 
 

 ن 20...............................................................................عرف تاريتيا بما تحتك تط في الوثائ -1

 .الديكتاتورية –ـ المجال الحيوي مبادئ ولسن األربعة عشرـ معاهدة فرساي ـ 
 ن21...............................................................هاجام  بينالتاريتي ال السيا ـ ض  الوثائ  الثوث في 0

لحرب العالمية السياسية و االقتصادية ل النتائجو ما درستك، وضح دور  3و رقم  1رقم  ـ اعتمادا على الوثيقتين3

 ن2020............................................................................األولى في قيام األنظمة الديكتاتورية بأوربا

السياسة التوسعية األلمانية في اندالع الحرب العالمية  ردو أبرز ،و مكتسب  3و رقم  0يقتين رقم ـ من تول الوث4

 ن20........................................................................................................................الثانية

 ن2020....................3لوثيقة رقمبالوعد المتضمن في اعدم التزام الواليات المتحدة وظف مكتسب  في تفسير   -0
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 المملكة المغربية الصفحة
 وزارة التربية الوطنية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
 تافياللت -جهة مكناس
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 ن01:جغرافيامادة ال 

 
 

 

من الموضوعين التاليين حسب اتتيار فقط كتب في واحد ا: 

 
 

 

 الموضوع األول: 
 
 االموارد الطبيعية بالمغرب يمثل تحديا بيئيا تضعه سياسة إعداد التراب الوطني ضمن اختياراته إن تدهور

.الكبرى الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة   

:  من مقدمة و عرض و تاتمة تركز فيك على العنصرين التالييناكتب موضوعا مقاليا       

.الماء و الثروة الغابوية: بالمغربالتي تعاني منها الموارد الطبيعية  االختالالت       

بالمغرب الموارد الطبيعيةمواجهة اختالالت سياسة إعداد التراب الوطني في االختيارات الكبرى ل أهداف دور. 
 

 الموضوع الثاني: 
 

يعرف االندماج بين شر  اإلتحاد األوربي وغربك، تباينا واضحا على المستويين الديمغرافي واالقتصادي، " 
بالمائة من  42على الرغم من ذل  اتجك اقتصاد دول اإلتحاد نحو الوحدة والتكتل، األمر الذي أهلك للمساهمة ب و

..."اإلنتاج العالمي وتحقي  ثلثي مبادالتك التجارية بواسطة المبادالت البينية  
 

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

، اكتب موضوعا مقاليا، من مقدمة و عرض و تاتمة تحلل فيك موضوع  باعتماد مكتسباستئناسا بالوثيقة و      
:االتحاد األوربي مركزا على العناصر التالية  

 

       عوامل اندماج دول االتحاد األوربي. 
        االندماج االقتصادي لدول االتحاد األوربي حصيلة. 
        امل لدول االتحاد األوربيالتحديات التي تعو  االندماج الش  . 

 

       

 
 

 
 

 
 

 
يؤتذ اعتماد النهجين التاريتي و الجغرافي و تنظيم العمل بعين االعتبار عند التصحيح: ملحوظة             .Ð 
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