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 خاص بالمترشحين الممدرسين
المستـوى
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يستحسن أن تقترب إجابات المترشح من العناصر التالية:

مادة التاريخ:
 -1التعريف بما تحته خط في الوثائق رقم  2و رقم  :3يقبل كل تعريف يتميز بالدقة و الشمول.
 النازية  -الفاشية – النظام االشتراكي – الحلفاء .-2استخراج القوات الجديدة المستفيدة من الحرب العالمية األولى و تحديد جوانب تلك االستفادة من الوثيقة
رقم :1
 القوات الجديدة المستفيدة من الحرب العالمية األولى :الواليات المتحدة األمريكية و اليابان. جوانب تلك االستفادة:في الواليات المتحدة :تحقيق فائض في الميزان التجاري األمريكي و التحول إلى دولة دائنة بفضل استقبال
رؤوس األموال.
في اليابان :ارتفاع اإلنتاج الصناعي و تضاعف حجم األسطول التجاري.
 -3انجازما يلي:
أ -استخراج العوامل المساهمة في اندالع الحرب العالمية الثانية من الوثيقة رقم :2
 قيام النظام االشتراكي باالتحاد السوفياتي. األزمة االقتصادية العالمية لسنة .1121 وصول النازية إلى الحكم بألمانيا و الفاشية بإيطاليا. اندالع الحرب األهلية بإسبانيا.ب -إبراز عوامل انتقال أزمة  1121االقتصادية من الواليات المتحدة األمريكية إلى أوربا الغربية باعتماد
المكتسب:
 سحب الواليات المتحدة لرساميلها المودعة باألبناك األوربية. تراجع حجم االستثمارات األمريكية بأوربا. تراجع المبادالت التجارية العالمية.تفسير عدم تأثر االتحاد السوفياتي بتلك األزمة باعتماد المكتسب :تبنيه لسياسة التخطيط االشتراكي و عدم
ارتباطه باقتصادات البلدان الرأسمالية.
 -4توضيح النتائج السياسية و الترابية للحرب العالمية الثانية بأوربا باعتماد الوثيقة رقم  3و المكتسب:
 من الوثيقة رقم :3تقسيم ألمانيا إلى أربعة أقسام بين االتحاد السوفياتي و الواليات المتحدة األمريكية و فرنسا و بريطانيا.
تقسيم برلين إلى أربع مقاطعات بين نفس القوات.
 من المكتسب :تغيير الخريطة السياسية ألوربا لصالح الحلفاء ،و المد الشيوعي في شرق أوربا و ظهورالديموقراطيات االجتماعية.
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مادة الجغرافيا12 :ن.
 الموضوع األول:
 الجانب المنهجي.
 الجانب الشكلي.
 المضمون المعرفي :يفترض توظيف المعطيات التالية:
1ـ العوامل المفسرة للقوة الصناعية بالبلدين:
ـ توفر الموارد الطبيعية المعدنية و الطاقية.
ـ توفر يد عاملة حيوية و مؤهلة و سوق استهالكية مهمة.
ـ أهمية التنظيم االقتصادي :في الواليات المتحدة اقتصاد رأسمالي محكم التنظيم و التركيز ،و في الصين
اقتصاد اشتراكي انفتح على الخارج منذ  1791ثم اندمج في اقتصاد السوق.
2ـ التحديات التي تواجهها الصناعة بكل منهما:
ـ التبعية للخارج بالبلدين في مجال المحروقات ،مع تفاوتات بين الواليات المتحدة و الصين.
ـ المنافسة الخارجية مع تفاوتات في القدرة على مواجهتها بين البلدين.
ـ التباينات المجالية في توزيع الصناعة في الصين.
ـ اإلضرار بالبيئة و انعكاسات ذلك على مستقبل البلدين ،مع تفاوتات بينهما.
الموضوع الثاني:
 الجانب المنهجي.
 الجانب الشكلي.
 المضمون المعرفي :يفترض توظيف المعطيات التالية:
1ـ أـ تشخيص وضع الموارد المائية بالعالم العربي:
ـ خصاص مائي في الموارد الجوفية و السطحية أغلبها تقليدي ،مع توزيع متفاوت حسب المناطق
و الدول و القطاعات االقتصادية.
 تراجع حصة الفرد من المياه.ب ـ تفسير وضع الموارد المائية بالعالم العربي:
ـ ارتفاع الضغط الديموغرافي على الموارد.
ـ محدودية كميات التساقطات و توزيعها غير متكافئ.
ـ تدهور الموارد المائية و تملحها.
 ضعف كفاءة أنظمة الري.ـ تحكم بلدان غير عربية في مصادر المياه.
2ـ إبراز أشكال التدخل لمواجهة الخصاص المائي بالعالم العربي:
ـ إنجاز مشاريع مائية كبرى مندمجة و استغالل الفرشات الجوفية في بعض المناطق.
ـ مشاريع تحلية مياه البحر خاصة في بلدان الخليج.
ـ نهج سياسة السدود الكبرى و السدود التلية.
ـ التحسيس بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.
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ملحوظة :اعتمد في وضع عناصر اإلجابة و سلم التنقيط على مضمون اإلطار المرجعي ـ 2212
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