
 

 الجهوي الموحد  :2014 امتحانات البكالوريا

 (االستدراكيةالدورة  )

 ـ الموضوع  ـ

حرارخاص بالمترشحين األ   

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى
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 من سلك

 البكالوريا 
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 و الجغرافيا التاريخ
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 ساعتان

 

ن01: تاريخمادة ال 
:إنجاز المطلوبفي أمامك مجموعة من الوثائق، اقرأها بتمعن واعتمد ما درسته    

:0الوثيقة رقم   

 ،ليتوفسك -معاهدة بريستعليه ففرضت  ، الصلحفي  استغلت ألمانيا رغبتهو للثورة الروسية،األولوية  لينينأعطى  "

ود جنمن التم تسريح سبعة ماليين  و أوكرانيا، كماالبلطيق و فنلندا مناطق  عن بولونيا ووسيا بموجب ذلك و تخلت ر

بمساعدة الحلفاء المنتصرين على   ن الحرس األبيض للقتال ضد الثورةتكوين مجموعات م مما أتاحالروس، 

 "...ألمانيا

 .379، ص 0991يروت، ، ترجمة حسين حيدر، عويدات، ب3دريفوس و آخرون، موسوعة تاريخ أوربا العام، ج. ج.فبتصرف عن 

:2الوثيقة رقم   

ففي . لدول الغربية الديموقراطيةت اانتصر، بينما فقد تهاوت األسر الحاكمة القديمةأما بالنسبة للتغيرات السياسية، ..."
حرب روسيا و ألمانيا و المجر و تركيا تغيرت النظم السياسية نتيجة للحرب تغييرات جوهرية، فقامت في روسيا 

  "...يفةأهلية عن
.282، ص2222المعرفة الجامعية، القاهرة، العزيز عمر، تاريخ أوربا الحديث و المعاصر، دار  .عمر ععن   

:3الوثيقة رقم   

" لقد سعى هتلر إلبطال معاهدة فرساي و كسب األراضي أللمانيا في الشرق على حساب الشعوب السالفية التي كان 
يعتبرها شعوبا متدنية. و ساعدته الظروف في ذلك، ألن آخر قوات الحلفاء المحتلة كانت قد غادرت ألمانيا في عام 

و األهم من هذا أيضا أن ذكريات الحرب الكبرى ...االنهيار االقتصادي، و انهارت التعويضات أخيرا مع 0391

."الفظيعة جعلت الناس مستعدين لتقديم أية تنازالت من أجل تجنب نشوب صراع مماثل  
. 878، ص 2112، دمشق، 2روبرتز، موجز تاريخ العالم، ترجمة فارس قطان، منشورات وزارة الثقافة، ج . م. بتصرف عن ج  

المطلوب:

     ن10....................................................................حدد السياق التاريخي الجامع بين الوثائق الثالثـ 0

 ن1010.........................................................................:.في الوثائقعرف تاريخيا بما تحته خط  ـ2

 .الحلفاء - هتلر –ـ لينين
دوافع رغبة لينين في الصلح مع ألمانيا، و اعتمد مكتسبك في تحديد  2و رقم  0الوثيقتين رقم  ج مناستخر ـ9

 ن1210.............................................................ة بروسيااألساليب التي مكنته من إخماد الحرب األهلي

النتائج السياسية و الترابية الناتجة عن الحرب العالمية  ا على  مكتسبك، أبرزداو اعتم  2رقم نطالقا من الوثيقة ا -4

 ن1210........................................................................................................األولى في أوربا

قيام الحرب العالمية الثانية و الظروف التي ساعدت هتلر على أسباب استخراج و تصنيف في  9الوثيقة رقم  اعتمدـ 0

 ن1210....................... ..........................................................................................التوسع
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 المملكة المغربية الصفحة
  و التكوين المهني وزارة التربية الوطنية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
تافياللت -جهة مكناس  
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        2/2   أحرارـ ع تج ـ ع رـ        االستدراكية دورةالغرافيا ـ ـ موحد جهوي ـ تاريخ و ج2102امتحانات الباكلوريا 

 

 

 

 

 (ن01) :الجغرافيامادة 

:اكتب في واحد فقط من الموضوعين التاليين حسب اختيارك  

 

:الموضوع األول   

إذ تحقق أعلى نسب النمو االقتصادي على الصعيد العالمي، إال أنها  ،لصين نموذجا للقوات االقتصادية الصاعدةتعتبر ا

. تعاني من تحديات على مستوى التنمية البشرية  

:ين التاليينصرفيه العن ، تبرز، من مقدمة و عرض و خاتمةة موضوع مقاليباكتاعتمد مكتسبك في    

.الصينيمظاهر النمو االقتصادي                
 التحديات التي تواجهها الصين. 

 

إحصائيات مساعدة حول االقتصاد األمريكي  :الموضوع الثاني   

 العدد المؤشر

 910231 (بألف نسمة)السكان 

 3939 (2بألف كم)المساحة 

 15653,4 بماليير الدوالرات (2012سنة )الناتج الداخلي الخام 

 43812 بالدوالر( 2012سنة )لداخلي الخام حصة الفرد من الناتج ا

  %2,2 (2012سنة )نسبة نمو الناتج الداخلي الخام 
 38 بالسنوات (2102سنة ) أمل الحياة

Le Monde, Bilan du Monde 2013 . 

استأنس بالوثيقة و اعتمد مكتسبك في كتابة موضوع مقالي، من مقدمة و عرض و خاتمة، تحلل فيه قوة االقتصاد 
 :مريكي مركزا على العنصرين التالييناأل
 
 مظاهر قوة الصناعة و الفالحة األمريكيتين. 
 دور العوامل الطبيعية و التنظيمية في تفسير قوة االقتصاد األمريكي. 
 

 

 

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

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com


