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( 3ن)  1ـ إنجاز مبيان مناسب يراعي أساسيات اإلنجاز
( 1ن)  .2الوصف من خالل الوثيقة رقم  1و المبيان  :تتم اإلشارة إلى كل ما يفيد احتالل االتحاد األوربي للصدارة بأكبر
حصة من المبادالت العالمية ،تليه الصين من حيث الصادرات ،والواليات المتحدة من حيث الواردات .....
 3ـ استنتاج وضعية الميزان التجاري للواليات المتحدة األمريكية و الصين:
( 2ن )
ـ عجز في الميزان التجاري للواليات المتحدة األمريكية
ــ فائض في الميزان التجاري الصيني
ـ التفسير ( :تمنح النقطة كاملة عند تقديم تفسير واحد لكل من البلدين )
بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية :صعوبة تسويق المنتجات الصناعية  -ثقل فاتورة الواردات من المواد الطاقية –
قيمة الدوالر....
ـ بالنسبة للصين :نجاحها في تسويق منتجاتها في األسواق العالمية وارتفاع قيمة الصادرات أمام الواردات ـ قيمة العملة
اليوان....
( 2ن)  . 4االستخراج من الوثيقتين:
من الوثيقة رقم  2ـ مشاكل االقتصاد األمريكي
ــ ارتفاع أسعار الواردات ( مواد طاقية ).
ــ تدهور سوق العقار وانكماش مالي وارتفاع حجم الدين العام .
ــ تراجع االستثمارات األجنبية وتعويم العملة األمريكية .
ــ ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض القدرة الشرائية .
من الوثيقة رقم  : 3مميزات المهاجرين
ــ غلبة فئة الشباب ــ التنوع اإلثني
ــ التمركز في الجهات االقتصادية األكثر فاعلية ودينامية .
( 2ن)  .5كتابة فقرة مركزة حول تحديات االقتصاد الصيني من خالل التركيز على:
ـ المنافسة األجنبية (خاصة الثالوث العالمي)
ـ االرتباط بالسوق الخارجية
ـ تزايد استيراد واستهالك الطاقة والمعادن
ـ التباين المجالي
ـ ضعف االستهالك الداخلي
ـ إكراهات الوسط الطبيعي والبيئي
ـ .....
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مادة التاريخ :االختيار بين موضوعين مقاليين:
الموضوع األول:
الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ـ خاتمة مناسبة ـ تصميم بمداخله الممكنة
الجانب المعرفي:
 0ـ دور التحوالت االقتصادية في تزايد حدة التنافس اإلمبريالي حول العالم:
ـ حاجة الدول المصنعة إلى جلب المواد األولية و الطاقية لدعم صناعتها
ـ البحث عن األسواق الخارجية لتصريف فائض اإلنتاج الصناعي و استثمار رؤوس األموال المتراكمة ...
 2ـ وسائل التنافس اإلمبريالي حول المستعمرات:
ـ التغلغل االقتصادي :استثمار رؤوس األموال األوروبية ـ تطوير شبكات المواصالت ومعاهدات تجارية ....
ـ التحالفات العسكرية :ـ الوفاق الثالثي  ،التحالف الثالثي .....
ـ عقد المؤتمرات واالتفاقيات (مثل  :مؤتمر برلين ،مدريد ـ الجزيرة الخضراء ،االتفاق الودي)....
ـ التسابق نحو التسلح  :تعزير القدرات الحربية للدول المتنافسة...
2ـ األزمات الدولية الممهدة لقيام الحرب العالمية األولى:
ـ األزمات المغربية
ـ األزمات البلقانية
الموضوع الثاني:
ـ أوال :الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ( 5..5ن) ـ وضوح ومنطقية التصميم ( 5,5ن) ـ خاتمة مناسبة (  5..5ن)
ـ ثانيا :الجانب الشكلي :التعبير التاريخي ـ سالمة اللغة ـ شكل تقديم المنتوج
ـ ثالثا :الجانب المعرفي:
0ـ التطورات التي أفضت إلى ظهور النظام الديكتاتوري في كل من إيطاليا و ألمانيا:
*بالنسبة إليطاليا :يمكن استحضار :ـ عدم االستقرار السياسي و تفاقم المشاكل االقتصادية و االجتماعية  -انتشار
األفكار المتطرفة و انضمام الطبقات الوسطى إلى الفاشية
* بالنسبة أللمانيا -:فشل حكومة فيمار في حل المشاكل االقتصادية و االجتماعية  -انعكاسات معاهدة فرساي  -تفاقم
الوضع في ألمانيا من جراء أزمة  1121و وصول هتلر إلى الحكم
 -2مساهمة السياسة التوسعية لألنظمة الديكتاتورية في اندالع الحرب العالمية الثانية:
ـ التوسع الياباني في الشرق األقصى ـ الغزو اإليطالي للحبشة ـ التوسع النازي في أوروبا الشرقية
 توتر العالقات الدولية واندالع الحرب الثانية بعد الغزو النازي لبولونيا
 -2النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية.
 إنشاء هيئة األمم المتحدة تغيير الخريطة السياسية ألوروبا بروز قوتين جديدتين لقيادة العالم و انقسام هذا األخير إلى معسكرين :غربي رأسمالي و شرقي اشتراكي.... -انتقال الثقل السياسي إلى خارج أوروبا.

