
            
 
 
 
  

 
 

 األنبدٌيٌج اهجٌِّج هوخرتٌج ّاهخنًٌّ
 ةومواى-               جهث فاس 

 1/3   لصفحـتا (المترشحىن األحرار)االمتحان  الجهىي المىحد للبكالىريا 
 

  2012امدورت امعاديث  امشيث امثاييث وى شنك امةلاموريـــا :اموشتوى 

  اموعاوـل ودت اإليجاز (عياصر اإلجاةث وشنه امتيقيط )امتاريخ وامجغرافيا    :اموـادت  

 3  س2.30 وشنك امنغث امعرةيث/ امتعنيه األصيل  :امشعب
 

 

 

عناصر اإلجابت وسلم التنقيط 
 

سلم  عناصر اإلجابت

 التنقيط

 (نقط10): مادة الجغرافيا     
 

 .االتحاد األوربي+ رابطت آسيان + ألينا + المنظمت العالميت للتجارة :  التعريف   -1

شاد )                     ًُ  .(نألعخار صالحُت لبىل انخعاسَف انخٍ حُفُذ انًعًُ ان

: أهذاف اإلَذياج انجهىٌ  -2

. انشفع يٍ يعذالث انخًُُت داخم انجهت- 

. حأهُم انطالاث االلخصادَت وانخكُىنىجُت - 

. صَادة انمذسة انخُافغُت - 

 .انخحكى بصىث واحذ فٍ انًُخذَاث انذونُت- 

  :2   انخحذَاث انخٍ حىاجه أنُُا وآعُاٌ يٍ خالل انىثُمت -3

 الخصاس انخكخهٍُ عهً انهذف انخجاسٌ فمظ. 

 افخماسهًا إنً يؤعغاث عُاعُت.. 

 عذو حىفشهًا عهً عًهت يىحذة. 

 

 

 :3  يؤهالث االححاد األوسبٍ يٍ خالل انىثُمت -4

 انخحكى فٍ يُاطك الخصادَت شاععت ويهًت. 

 ايخالن لذساث يخُىعت وهائهت. 

  انخحكى فٍ عُاعت عىق انعًم. 

 انخىفش عهً عىق ضخًت. 

 :يماسَت بٍُ االححاد األوسبٍ وآعُاٌ عهً انًغخىي انفالحٍ وانصُاعٍ  -5

 ٍعهً انًغخىي انفالح: 

َجاح االححاد األوسبٍ فٍ انخحىل إنً لىة فالحُت عانًُت بفضم        - 

 .فٍ حٍُ أخفمج آعُاٌ فٍ هزا انًجال . ((انغُاعت انفالحُت انًشخشكت))          

 ٍعهً انًغخىي انصُاع: 

حًكٍ االححاد األوسبٍ يٍ ححمُك اإلَذياج انصُاعٍ عبش يشاسَع كبشي       - 

. عكظ سابطت آعُاٌ انخٍ سكضث جهىدها عهً األَشطت انخجاسَت (...إَشباط+ أسَاٌ  ) 
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           االمتحان  الجهىي المىحد             ةومواى - ألاديويث فاس

 (المترشحىن األحرار)للبكالىريا                                      

 2/3 امصفحث

 2012امعاديث  : امدورت امشيث امثاييث وى شنك امةلاموريا:           اموشتوى      امتاريخ وامجغرافيا   : موادتا

 عياصر اإلجاةث  وشنك امنغث امعرةيث/ امتعنيه األصيل : امشعب

 

 

 

 

 عناصر اإلجابت التنقيط سلم
 

  

 
 

 

 ( نقط 10)الموضوع المقالي : مادة التاريخ      
 

 :الموضوع األول       

  خاتمة  مناسبة+ وضوح ومنطقية التصميم + مقدمة مناسبة     - 

 . ورد فعل األلمان1919بنود معاهدة فرساي ٌونٌو – 1            

 .عسكرٌا وسٌاسٌا واقتصادٌا : البنود - 

اعتبارها معاهدة قاسٌة ومهٌنة وسعً هتلر إلى تكسٌر :ردود فعل ألمانٌا - 

 .     قٌودها  

 : على دول أوروبا الغربٌة1929آثار أزمة  - 2

  إفالس المؤسسات المالٌة والصناعٌة+ انهٌار اإلنتاج : من الناحٌة االقتصادٌة 

تطبٌق مبدأ الحمائٌة على أسواقها الداخلٌة وعلى + إلغاء مبدأ التبادل الحر+ والفالحٌة

 .نشأة نزعة اقتصادٌة قومٌة ضٌقة+ مستعمراتها

  ارتفاع معدالت البطالة وآثارها االجتماعٌة والنفسٌة على : من الناحٌة االجتماعٌة
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 .السكان

  فقدان الثقة فً المؤسسات الدٌمقراطٌة البرلمانٌة وصعود أنظمة : من الناحٌة السٌاسٌة

 . بروز تٌارات حزبٌة متطرفة وخاصة فً ألمانٌا وإٌطالٌا+ دٌكتاتورٌة 

 :  نهج النظام النازي بألمانٌا سٌاسة المجال الحٌوي  -3

. التخلص من قٌود معاهدة فرساي                  -  

 .غزو النمسا وبولونٌا+ واسترجاع منطقة السار (رٌنانٌا )تسلٌح منطقة الراٌن - 

 .(طوكيو-  برلين –محور روما  )والٌابا  التقارب مع األنظمة الدٌكتاتورٌة كإٌطالٌا                  -  

 
 .شكل التقديم-  اللغة - التعبير التاريخي:   الجانب الشكلي          

 
 
 

    
 

 ( ى10: )امووضوع امثايي     
  .خاتمة  مناسبة+ وضوح ومنطقية التصميم + مقدمة مناسبة     - 

يفِّى اهٌعبى اهعبهيً اهجدٌد يرختظ تبالٌخشبر اهّاسع هولٌى اهوٌتراهٌج اهسٌبسٌج ّاالكخصبدٌج       – 1
ّخبصج تعد اٌٌِبر االخحبد اهسّفٌبخً ٌِّبٌج اهحرة اهتبردث ، ٌُّيٌج كظة ّاحد ُّ 

 ... األيرٌنٌجثاهّالٌبح اهيخحد
 :يعبُر ٌُيٌج اهّالٌبح اهيخحدث األيرٌنٌج عوى اهعبهى نلظة ّاحد ّذهم يً خالل – 2

 خّعٌف اهلّث اهعسنرٌج هفرض اهٌِيٌج عوى اهعبهى يخجبّزث تذهم ٌُئج األيى اهيخحدث -

 (اهلّكبز+ أسٌب اهّسظى + يٌظلج اهتولبً + أفغبٌسخبً + اهخدخل فً اهعراق )

 .ٌُيٌج حوف اهشيبل األظوسً -

اهٌِيٌج االكخصبدٌج األيرٌنٌج عوى اهعبهى خحح ذرٌعج اهحرٌج اهخجبرٌج ّاهوٌتراهٌج ّاهخحنى  -
فً خٌبراح اهيتبدالح اهدّهٌج تّاسظج عيوخِب اهدّالر أّ تّاسظج اهدتوّيبسٌج ّاهلّث 

 .(فرض اهحصبر االكخصبدي عوى تعض اهدّل)اهعسنرٌج 

 .االخخراق اهذلبفً+ اهٌِيٌج اإلعاليٌج  -

سلم 

 التنقيط

الصفحت 
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 .عبُرث اهعّهيج تخصبئصِب ّاهفبعوًٌ فٌِب -

 .اٌتعبد دّر ٌُئج األيى اهيخحدث هحل اهيشبنل اهدّهٌج تبهظرق اهسويٌج  – 3
      حٌد خزاٌد اهظوة عوى ُذٍ اهٌِئج إلٌجبد اهحوّل هوعدٌد يً اهيشبنل اهدّهٌج عً ظرٌق 

ّاهدتوّيبسٌج اهحّار ّاهخفبّض يلبتل اسخعيبل اهّالٌبح اهيخحدث األيرٌنٌج نل اهّسبئل اهيبدٌج 
     .ّخّجٌَ كراراخِب هخديج يصبهحِب اهرأسيبهٌج تبهدرجج األّهىهوطغظ عوٌِب 
 .شكل التقديم-  اللغة - التعبير التاريخي:   الجانب الشكلي
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