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الوثيقة :1
" أدً التحول إلى اقتصاد سلمي[في إيطاليا] إلى هبوط في اإلنتاج الصناعي وازدياد فيي البطالية وارتفيا فيي
األسعار .وبلغ االستياٌ حدا كبيرا ...ف في الجنوب طالب مزارعو الملكيات الكبيري بامتالك األراضي وفيي الميمال
نظمت الطبقة العاملة اإلضرابات العنيفة ...ومن هنا ال ينبغي إبداٌ الدهمة لرؤية الفاشية تمهد انطالقية سيريعة
في ايطاليا .في حين كيان عيدد المنتشيبين إليهيا ييزداد بنشيبة  %10بيين عيامي 1111م و1121م لي يكشيب
االشتراكيون والميوعيون صوتا واحدا ...وفي انتخابات  1124فياز الفاشييون ب 375مقعيدا مقابي  63لليشيار
االشتراكي ...وفي 1125م أعلن قيام الحزب الوحيد ،بعد أن تمت تصفية المعارضة وأصيب موسيوليني اليوزير
األول ورئيص الحزب الفاشي و الزعي وجمع بين يديه جميع الصالحيات"...
فزَظىا جىرج درٌفىص ،روالٌ ياركض ،رًٌىٌ بىادوفاٌ ،تزجًت حظٍ حٍدر ،يىطىعت تارٌخ أوربا انعاو ،يُشىراث عىٌداث ،بٍزوث-بارٌض ،ط ، 1995،1.ص 400.إنى .403

الوثيقة:2
" بعد استشالم ألمانيا ت إبرام اتفاقية فرسياى )1111م( ووقعيت هي ه الدولية المنهزمية فريشية الضيطرابات
اقتصادية و سياسية متعددي ،ففُرضت عليها تعويضات مالية قاسية ...و ل تلبث أن واجهت حكومة فيمار الناشيةة
صعوبات اقتصادية هائلة ،فانزلقت ألمانيا إلى هاوية التضخ الهائ وفي الوقت نفشيه اسيتمرت البطالية وزادت
زيادي كبيري و ل يشتقر الحال إال حين تمكن الحزب النازى...من الحصول على نشبة كبيري مين المقاعيد فيي
البرلمان .ول يلبث أن دعا رئيص الجمهورية )هندنبرج) أدولف هتلر لتولي المشتميارية فيي 1133م وانجيرت
د .حاسو انببالوي ،انُظاو االقتصادي اندونً انًعاصز ،عانى انًعزفت ،عدد  ،257ياي  ،2000ص 6.و.7
ألمانيا إلى الحك النازى"...
الوثيقة:3
أ -تطىر أعداد انعاطهٍٍ ببعض انبهداٌ األوربٍت باَالف

انبهداٌ/انظُىاث
أنًاٍَا
إٌطانٍا
بزٌطاٍَا

فبزاٌز
1929
3050
505
1454

فبزاٌز
1930
3336
483
1583

فبزاٌز
1931
4972
792
2697

ب -تطىر يؤشزاث اإلَتاج فً بعض انبهداٌ انزأطًانٍت َهاٌت 100 = 1928

انبهداٌ /انظُىاث
انىالٌاث انًتحدة األيزٌكٍت
بزٌطاٍَا
فزَظا
أنًاٍَا

َهاٌت 1929
98
112
112
100

َهاٌت 1930
76
90
106
75

Sylvain Schirmann, Crise, cooperation économiques et financière entre États européens, 1929-1933, Ed. Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 208 novembre 2000.
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الوثيقة:4
" انتمرت أزمة 1121م انطالقا من الواليات المتحدي األمريكية إلى مختلف بقا العال  ،فقيد قيام األمريكييون
بشحب رساميله من أوربا واضعين ب لك بورصاتها وأبناكها أمام أزمة حادي  .أضف إلى ذلك نهي الوالييات
المتحدي األمريكية لشياسة حمائية صارمة ،في إطار قانون " 17 "loi Hawley-Smootيونيو 1130م  ،ال ى حدد
التعريفة الجمركية في حدود  % 52من قيمة الواردات .و ردًت الدول األوربية بالمث فانهارت التجاري العالمية
بثلثي قيمتها وربع حجمها .وترتب عن ذلك تراجع مهول في األنمطة االقتصادية وفي الطليب عليى المنتجيات
الصناعية والف الحية وبالتالي انهيار في األسعار والمداخي وارتفا صاروخي فيي أعيداد العياطلين ...فانيدلعت
اضطرابات عنيفة في العديد من البلدان األوربية ،خاصة بريطانيا و فرنشا و إيطاليا"...
larousse.fr/encyclopedie/divers/la_crise_de_1929

الوثيقة 5
"...لقد كان احتالل الح بمة ...وفم عصبة األم من العوام التي غيرت الرأى العام .وبدأت فكري قبول حرب ضد
الطغيان الفاشي والنازى ،تالقي صدً حشنا في النفوس ....أما بالنشبة أللمانيا ،فقد أدً تشليحها من جدييد إليى
اقتراب موعد الحرب العالمية الثانية وأصب نموبها أمرا مؤكدا .وبعد أن فرض هتلر الخدمية اإلجباريية فيي
الجيش ،متحديا ب لك جميع المعاهدات ....وبعد أن صرحت ألمانيا بنفشها أنهيا أصيبحت تمليك سيالحا جوييا
يضاهي الشالح الجوى الملكي البريطاني ،بدأت اآلن تدخ عامها الثاني في االسيتعداد والعمي النميين إلنتياج
العتاد الحربي الرهيب .وأصبحت بريطانيا و أوربا كلها وأمريكا التي كانت تعتقد أنها بعيدي عن الخطر ،تواجه
اآلن قوي ضخمة منظمة"...
يذكزاث تشزشم  ،وَظتىٌ تشزشم ،انجشء األول ،يُشىراث يكتبت انًُار  ،بغداد  ،ص  31و 32
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 -1ضع (ى)الوثائق  1و 2و 3و 4و 5في سياقها التاريخي( الزمن ،المكان ،الموضو ) (1ن)
 -2حدد (ى)معانى المفاهي المشطر تحتها في الوثائق  1و  2و2( 4ن)
 -3أنجز (ى)انطالقا من الوثائق  1و 2و 3و4و 5اآلتي3( :ن)
أ  -استخرج (ى) من الوثائق اآلتي:
 من الوثيقتين  1و  2األوضا الشياسية في ك من ألمانيا و إيطاليا بعد الحرب العالمية األولى من الوثيقتين  3و 4آثار أزمة  1121على أورباب  -فشر(ى) من الوثيقتين  4و 5اآلتي:
ي من الوثيقة  4انتمار أزمة  1929إلى أوربا
ي من الوثيقة  5اندال الحرب العالمية الثانية
 -4ركب (ى)الفكري األساس للوثائق  1و 2و 3و 4و  2( 5ن)
- 5أكتب(ى) انطالقا من تعلماتك فقري تبرز نتائ الحرب العالمية الثانية(2ن)
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"يقع الوطن العربي في المنطقة الجافة وشبه الجافة ،وتخترقه من الغرب إلى المرق صحارً واسعة جدا يكاد
ينعدم المطر فيها ،أما المناطق الشاحلية والجبلية القريبة منها فإنها تتعرض لتيارات هوائية بحرية ومنخفضات
جوية تشبب هطول األمطار في فصول ومواس محددي  ..وتتراوح المعدالت الشنوية لهطول األمطار في الوطن
العربي بين  400- 250مل  ....ويفتقر الوطن العربي إلى األنهار الداخلية الكبيري وأه أنهاره هي الني في مصر
والشودان والفرات ودجلة في سورية والعراق .وهي أنهار دولية تشتمد القش األكبر من مياهها من خارج
المنطقة العربية .وبلغ نصيب الفرد في الوطن العربي من المياه عام  1160حوالي  3430م 3تناقص عام 1110
almyah.net/mag
إلى  1430م 3ويتوقع أن يص عام  2025إلى  667م"..3

ي مظاهر ممكلة الماٌ في العال العربي
ي العوام المفشري لممكلة الماٌ في العال العربي
 -المجهودات المب ولة لمواجهة ه ه الممكلة

"يض االتحاد األوربي  505مليون نشمة ويحت ب لك الرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند ،غير أن ه ه
الشاكنة تعاني من الميخوخة نتيجة طول أمد الحياي وتراجع الوالدات ...على المشتوً االقتصادى يتفوق االتحاد
األوربي على الواليات المتحدي األمريكية في مجال إنتاج الشلع والخدمات ،حيث بلغ النات الداخلي االجمالي
األوربي  12.145مليار دوالر سنة ... 2012وإذا كان االتحاد األوربي هو القوي االقتصادية األولى على الصعيد
العالمي فإن حصته من الثروي العالمية ما فتةت تتراجع من عمر سنوات لفائدي القوً االقتصادية الصاعدي مث
الصين والبرازي  .االتحاد األوربي ال يض سوً  %7من الشاكنة العالمية لكنه يشاه ب  % 20من التجاري
العالمية وهو أول مصدر ب  % 15.4من الصادرات العالمية متقدما على الصين التي تشاه ب  %13.4والواليات
المتحدي األمريكية التي تشاه ب "...% 10.5
http://geopolis.francetvinfo.fr/lunion-europeenne-superpuissance-economique-28829

 مظاهر اندماج االتحاد األوربي العوام المفشري له ا االندماج -معيقات االندماج المام لالتحاد األوربي
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 .1وضع الوثائق الخمص في سياقها التاريخي :الزمن ...المكان ...الموضو .......................................................................
 .2تحديد معاني المفاهي  :الفاشية -حكومة فيمار -التضخ  -أزمة ..................................................................1121
 .3إنجاز اآلتي............................................................................................................................................................................................................:
أ -استخراج من الوثائق المعطيات التاريخية اآلتية.......................................................................................................................
من الوثيقتين  1و  2األوضا الشياسية في ك من ألمانيا و ايطاليا بعد الحرب العالمية األولى:
 في إيطاليا:
 انطالقة سريعة للفاشية ازدياد المنتشبين للفاشية بنشبة  % 10بين عامي  1111و 1121 فوز الحزب الفاشي باألغلبية في انتخابات 1124مقاب تراجع أحزاب اليشار قيام الحزب الوحيد سنة 1125 تصفية المعارضة– وصول موسوليني للحك وإقامة الدكتاتورية الفاشية-
 في ألمانيا:

 حصول الحزب النازى على نشبة كبيري من المقاعد في البرلمان وصول أدولف هتلر لمنصب المشتمارية في 1133م قيام الحك النازىمن الوثيقتين  3و 4آثار أزمة  1121على أوربا
 اآلثار االجتماعية:

 ازدياد البطالة... استياٌ شعبي و اإلضرابات العنيفة ارتفا في األسعار... اآلثار االقتصادية:

 تراجع مؤشرات اإلنتاج  -هبوط في اإلنتاج الصناعي – اضطرابات وصعوبات اقتصادية -التضخ الهائ

www.9alami.com

1ن
2ن
3ن
()ٌ1.5
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ب -تفشير من الوثيقتين  4و 5اآلتي...................................................................................................................................................................... :
 من الوثيقة  4انتمار أزمة  1121إلى أوربا:
 قيام األمريكيين بشحب رساميله من أوربا التشبب في أزمة حادي في بورصات أوربا نه و.م.أ لشياسة حمائية صارمة ...تحديد التعريفة الجمركية في حدود  % 52من قيمة الواردات
 رد الدول األوربية بالمث من الوثيقة  5اندال الحرب العالمية الثانية:
 احتالل الحبمة فم عصبة األم تقب الرأى العام الحرب تشلي ألمانيا من جديد ..فرض هتلر الخدمة اإلجبارية في الجيش
 تحدى ألمانيا لجميع المعاهدات تشابق ألمانيا نحو التشل (إنتاج العتاد الحربي الرهيب) -4تركيب الفكري األساس التي تجمع الوثائق الخمص .............................................................................................................
 -5كتابة فقري تبرز نتائ الحرب العالمية الثانية .................................................................................................................:
ي النتائ الشياسية والترابية....
 النتائ االقتصادية والمادية.... -النتائ البمرية واالجتماعية
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 -1أن يتعام المصح مع انتاجات المترشحين بمك يشتوعب صحة المضامين المعرفية  ،وصلتها
بالموضو بغض النظر عن تعدد الكتاب المدرسي.
 -2توزيع نقن الموضو المقالي من طرف األستاذ المصح كاآلتي:
 الجانب المنهجي (2ن) نقطة العرض(7ن) توز كاآلتي: انتقاٌ المعلومات وتغطية المطلوب(3ن)
 صحة المعلومات و خلوها من األخطاٌ (3ن)
 تنو المعلومات وترابطها(1ن)
 -3يضع المصح بعد ذلك مجمو النقن التي حص عليها المترش في الموضو المقالي

 1الجانب المنهجي....................................................................................................................................................................................................................................:
 مييقييدمييية مناسبة :تحديد أهمية الموضو  ،طرح اإلشكال و التشاؤالت وضوح و منطقية التصمي . خاتمة مناسبة :استخالص ،تقيي  ،امتدادات. 2العرض :أن يتمحور حول العناصر التالية...............................................................................................................................................................:
 -2.1مظاهر ممكلة الماٌ في العال العربي:
ي ضعف حصة العال العربي من المياه الع بة...
ي العال العربي أكثر المناطق ندري في المياه في العال
ي ضعف نصيب الفرد من المياه
 نصيب الفرد من المياه في العال العربي مهدد بالتراجع -2.2العوام المفشري لممكلة الماٌ في العال العربي.
ي ضعف كمية التشاقطات وسوٌ توزيعها وانتمار الصحارى
ي سوٌ استعمال وتدبير الموارد المائية واالفتقار ألنهار ذات منابع داخلية أو ضعفها ...
ي النمو الشكاني والتوسع الحضرى ،تزايد حاجيات القطاعات المشتهلكة للماٌ ،عدم وضع خطن
وطنية لتدبير الموارد المائية ،االستنزاف المشتمر ،تلوث المياه ...
 - 2.3المجهودات المب ولة لمواجهة ممكلة الماٌ في العال العربي:
ي استثمارات في البنية التحتية لتخزين المياه ،االستثمار الكثيف في توسيع شبكات الرى
ي التحلية ،إعادي استغالل المياه المشتعملة( ......يقب تقدي التدابير بدون تصنيفها)
 3الجانب المكلي :التعبير الجغرافي – اللغة – شك التقدي ....................................................................................................................
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7ن
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 1الجانب المنهجي................................................................................................................................................................................................................................ :
 مييقييدمييية مناسبة :تحديد أهمية الموضو  ،طرح اإلشكال و التشاؤالت وضوح و منطقية التصمي . خاتمة مناسبة :استخالص ،تقيي  ،امتدادات. 2العرض :أن يتمحور حول العناصر التالية..............................................................................................................................................................:
 1.2مظاهر اندماج االتحاد األوربي:
 مظاهر االندماج المجالي :تزايد المجال الجغرافي والثق الديمغرافي بعد انضمام دول جديدي المظاهر االقتصادية :العملة الموحدي...المكانة في التجاري العالمية ...اإلنتاج الصناعي الممترك(مؤشرات من الوثيقة)...
الشياسة الفالحية الممتركة...
 المظاهر االجتماعية :حرية التنق ...برام التضامن االجتماعي(إراسموس ،سقراط) 2.2العوام المفشري له ا االندماج:
 العوام التنظيمية :مؤسشات االتحاد  ...النظام الشياسي ...النموذج االقتصادى... العوام الجغرافية والتاريخية ...وحدي القاري والمصير الممترك... 3.2معيقات االندماج المام لالتحاد األوربي :
 التباين االقتصادى :دول ومناطق أكثر تقدما وأخرً أق تقدما ...ضعف قطا التكنولوجياالمتطوري صعوبات الوحدي النقدية(عدم انضمام المملكة المتحدي )
 معيقات اجتماعية وبيةية :الميخوخة...البطالة ...ممك التلوث...الكوارث الطبيعية وتناقص المواردالطبيعية
 3الجانب المكلي :التعبير الجغرافي – اللغة – شك التقدي .............................................................................................................
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سلم
التنقيط

2ن

7ن

1ن

