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 ن01( :التاريخ مادة) 

 :د السياق التاريخي الجامع بين الوثائق الثالثيحدتـ 0

  . الحرب العالمية الثانيةاألوضاع السياسية بأوربا بعد الحرب العالمية األولى و أسباب اندالع   

 .يقبل كل تعريف يتميز بالدقة و الشمول :الوثائقف تاريخيا بما تحته خط في يعرالت ـ. 

                                  .                       الحلفاء - هتلر –ـ لينين

في  المكتسبد ا، و اعتم .رقم  و 0من الوثيقتين رقم  دوافع رغبة لينين في الصلح مع ألمانياج ااستخر ـ3

 :تحديد األساليب التي مكنته من إخماد الحرب األهلية بروسيا

 :دوافع رغبة لينين في الصلح مع ألمانيا - أ

 .إعطاء األولوية للثورة الروسية -

 .التصدي ألسباب الحرب األهلية -

 :األساليب التي مكنته من إخماد الحرب األهلية بروسيا - ب

 .شيوعية الحرب -

 .ياسية االقتصادية الجديدةالس -

  .رقم نطالقا من الوثيقة ا النتائج السياسية و الترابية الناتجة عن الحرب العالمية األولى في أوربا زابرإ -4

 :المكتسبدا على  او اعتم

 :النتائج السياسية - أ

 .انهيار النظام القيصري بروسيا و قيام دولة اشتراكية -

 .جمهورية فيمارانهيار الرايخ األلماني و تأسيس   -

 .فصل المجر عن النامسا -

 .سقوط االمبراطورية العثمانية -

 :النتائج الترابية - ب

 .ظهور دول جديدة -

 .اقتطاع أجزاء ترابية من ألمانيا و النامسا-

 .تخلي االمبراطورية العثمانية عن ممتلكاتها بالمشرق العربي -

    ة و الظروف التي ساعدت هتلر على التوسعـ استخراج و تصنيف عوامل قيام الحرب العالمية الثاني 0

 :3الوثيقة رقم  ا علىدااعتم

2 
 من سلك البكالوريا

ريبيةعلوم تج 
 ياضيةر لومع 

جغرافياالتاريخ وال  . 

 س

 

 اعتان

  الجهوي الموحد: 2102 امتحانات البكالوريا                                                    بيةالمملكة المغر

 وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني                                                              

الدورة االستدراكية                                                       األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين   

تافياللت -جهة مكناس  

ـ  ناصر اإلجابة و سلم التنقيطـ ع  

خاص بالمترشحين األحرار 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسلـك المستـوى

 المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي 

 وتكوين األطر والبحث العلمي
 قطاع التعليم المدرسي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

تتافيالل -جهة مكناس  

 

 

 صفحةال
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./.  

ن1.10  

 :أسباب الحرب العالمية الثانية-أ
 
 

 أحرار ع تج ـ ع ر ـ       االستدراكية دورةالخ و جغرافيا ـ ـ موحد جهوي ـ تاري2102امتحانات الباكلوريا 

  .رفض ألمانيا لمعاهدة فرساي-
 .ق أورباالتوسعات األلمانية في شر-
 .االنهيار االقتصادي-

 :الظروف التي ساعدت هتلر على التوسع -ب 
 0331مغادرة قوات الحلفاء أللمانيا سنة  -

 .سقوط التعويضات المالية المفروضة على ألمانيا -

 .ذكريات الحرب العالمية األولى و الرغبة في تجنب صراع مماثل -
 

ن.1  

ن10  

 

ن1310  

 

ن1310  

 

 

ن.1  

ن10  

 

ن..13  

 

 

 

 

ن..13  

 

 

 (ن01) :الجغرافيامادة 

الموضوع األول: 
ـ مقدمة مناسبة ـ وضوح ومنطقية التصميم ـ خاتمة مناسبة   :الجانب المنهجي 

سالمة اللغة ـ  شكل  التقديم  ـ  التعبير الجغرافي  :الجانب الشكلي. 

يفترض توظيف ما يلي :تحليليجانب الال: 

  :ادي الصينيمظاهر النمو االقتص   -  0        

 .مظاهر مؤشر النمو االقتصادي -
 .القطاع األول، الثاني، الثالث: مظاهر نمو القطاعات االقتصادية -

 :جهها الصينالتحديات التي توا -2

 .التحديات االقتصادية -

 .التحديات االجتماعية -

 .التحديات المجالية و البيئية -

 

:الموضوع الثاني   

ـ وضوح ومنطقية التصميم ـ خاتمة  مناسبةـ مقدمة مناسبة   :الجانب المنهجي  

سالمة اللغة ـ  شكل التقديم  ـ  التعبير الجغرافي  :الجانب الشكلي 

يجانب التحليلال:   

 :مظاهر قوة الصناعة و الفالحة األمريكيتينـ 0

 ناعة من أقواها عالميا، ارتفاع اإلنتاج الزراعي و الحيواني و التصدير، االرتباط بالص: ـ الفالحة
 ...و المبادالت
مصدر القوة األمريكية، احتالل مراتب متقدمة في اإلنتاج و التصدير، تنوع الفروع و تعايش : ـ الصناعة

 (...الفضائية وااللكترونية)مع الصناعات الجديدة ( تعدين، كيماوية، ميكانيكية و نسيج)الصناعات القديمة 
 :   سير قوة االقتصاد األمريكيـ دور العوامل الطبيعية و التنظيمية في تف.

اتساع المساحة، خصوبة التربة و تنوع المناخ، غنى الشبكة المائية، وفرة :  ـ غنى و تنوع الموارد الطبيعية
 ... المعادن و مصادر الطاقة

في حرية المبادرة، احترام قواعد التنافس، قوة التركيز، أهمية االستثمار : ـ قوة و نجاعة التنظيم الرأسمالي

البحث العلمي و التكنولوجي، محدودية تدخل الدولة في الحد من المنافسة األجنبية و مساعدة القطاعات 

 ...                                               المتضررة
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101.-ي وضع عناصر اإلجابة و سلم التنقيط على مضمون اإلطار المرجعياعتمد ف: ملحوظة  
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