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                                                                                                   ن N  01لتاريخ: Jوا

 

 نص تاXيخي د  ىNلوثيقة Nأjل 
 

JبعاVها Jين هي تصريحاO  QقاXVين على Nستيعا N hLNاعاh عن شرN ^jلسلم نزf كالصاعقة على كل Nلذين كانو"أأأ 
 jلسن حوf سلم بدhj تعويضاj QبدN hjغتصاO لأNXضي؟ Jين هي jعوiV حوf حق NلشعوO في تقرير مصيرها بنفسها؟ 

J hعدHNنا قدموN لنا معاهدP تتجاYj في قساjتها كل ما يمكن Lأأأ لقد صاN Tلسيد فهرنباX Uئيس Nلجمعية Nلوطنية     
فكرj في Jبنائكم jحفدتكم أN hآاN gلتي jلدتها هذN iلمعاهدP ستكوh نتيجتها خلق أأأ hJ يتصوN iXأكثر تشاKما منا

           أأأ"         NلوحيدP منذ jاVته هي تحطيم قيوN VلعبوVية Nلتي فرضت عليه هجيل في Jلمانيا VNXLت
مترجم عن تاXيخ Nلجيش Nألماني    

 g خبخj9  خاخ9جدL fjحصائياQ حوN fقتصاN VلواياN QلمتحدN Pأمريكية فيما بين د Nلوثيقة Nلثانية
 

 خبخ9 ابخ9 خاخ9 
 QNXلسياN SنتاL( cباآا) ججتب 9جب9 حتبت 
 WلفواN SنتاL (hأطناN بمايين) حأجة ة9 بأجت 

QNXVلصاN قيمة(QNXاjلدN بمايير) بأب ثأ9 بأت 
QNVXNلوN قيمة(QNXاjلدN بمايير) ةأا بأ9 ةأة 
 حأح خأ99 ةأ9 ( بالمايين )عدN Vلعاطلين 
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 h 9أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ.........أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   ضع Nلنص في LطاN iXلتاXيخي؟ (1

 h تأ9 أأأأ...................أ عرc بالمعاهدN Pلتي يتحدR عنها Nلنص من حيث NلزماNj hلمكاNj hلموضو` ؟  (2

3)  PلمعاهدN iستنتج نتائج هذN با؟XjJ علىj لمانياJ تأا أأأأأأأأ..............أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ على h 

 h اأأأأأأ …………….أأأأ Nلمتضمنة في Nلجدfj ؟مثل بيانيا معطياQ قيمة NلصاNj QNXVلوN QNVXNأمريكية  (4

 h تأ9أأأأ أأأأأألتطوN N XلمبياN hلذJ lنجزته؟ ثم فسر Wلكصف تطوX طبيعة NلميزN hNلتجاN lXلتي يمثلها  (5

 hتأ9أ أأأأأأأمعطياته  Nلجدfj مدعما Lجابتك بمثالين من Nستخلص Lلى lJ مدk حلت NلظاهرN Pلتي يمثلها (6

 
 ن N 01لجغرNفيا : ثانيا
  على OلجنوN fjVj fلشماN fjV بين Qjلعولمة بالتفاN XطاL لعالمي فيN fلمجاN يتميز تنظيم

 Pعديد Qمستويا 

    من خاله Yكتب موضوعا مقاليا تبرJد 

  لمتوسN SWلنموN fمن خا OلجنوN fjVj fلشماN fjV بين QjلتفاN أطي مظاهر 

 QjلتفاN Nلهذ PلمفسرN ملNلعوN أ 

 
 
 
 
 
 

 ثانوية وادي العبيد التأهيﾞية
 فﾟ الج｀عة

 PلمستمرN قبةNلمرN0 أولىN PلدورN  
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 Nلتاريخ : Jوا

يتحدN Rلنص عن موقف Jلمانيا من معاهدP فرساN lلتي فرضت عليها غدPN د jضع Nلنص في LطاN iXلتاXيخي (9
 NلحرN Oلعالمية Nلثانية 

 خ9خ9يونيو  حافرساl بباXيس يوg  تعرJ cيضا بوثيقة Nلسلم Nلمفرj ]jقعت بقصرد معاهدP فرساl  (ا
 أ في NلمجاN fلعسكرNj lلمجاN fاقتصاNj lVلمجاN fلسياسي تضمنت شرjطا قاسية على Jلمانيا

 د نتائج هذN iلمعاهدP على Jلمانيا jعلى XjJبا (ب

ظهوX كياناj( Qفي تغيير Nلمشهد Nلسياسي لخريطة XjJبا  ألمانياساهمت في تدهوN Xأjضا` NاقتصاVية 
Nلتخلص من  ببخ9ى Nلسلطة سنة فقد حاfj هتلر منذ jصوله Lللذلك  أأأأ(جديدj Pتقليص حدJ Vjلمانيا 

jبالتالي Nلسير بالعالم نحو أأأ عدL PجرQNHN قيوV ها jتطبيق سياسة NلمجاN fلحيوj  lلتحقيق هذN iلغاية Nتخذ 
 أأأحرO عالمية ثانية

  دNلتمثيل Nلبياني (4
 
 
  

 
 
 
 

 مليار دوار1= سم  1                                                                
 

 سنة  1= سم  1                                                                
ياحظ hJ طبيعة NلميزN hNلتجاlX ظلت Lيجابية Xغم د jصف تطوX طبيعة NلميزN hNلتجاN lXلتي يمثلها Nلمبياh (ت

 ابخN9لترNجع Nلملحو_ Nلذl عرفته سنة 

يفسر NلترNجع Nلذl عرفه NلميزN hNلتجاL lXلى تعر[ NاقتصاN Vأمريكي أYمة NقتصاVية هي د تطوXتفسير Wلك Nل
jيفسر Nنتعا] NاقتصاV من جديد Lلى تدخل Nلدjلة بوNسطة Nلخطة NلجديدN Pلتي Jعلن عنها Nلرئيس  خاخYJ9مة 

 خبخYjX9فيليت N jلتي ساهمت في تزNيد قيمة Nلفائض سنة 
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れالواردا るقيم 

 れبمايير الدوارا 

NلدورN Pأولى 0عناصر Nإجابة للفرض Nلمحروس   
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 حأحدN hJ fjأYمة لم تحل كليا WL ياحظ N hJلبطالة hLj تناقصت ظلت قوية ماgNV قد بقي تبين معطياN Qلج (ث
كما هو Nلحاf بالنسبة  خاخJ9ما NانتاجاN Qلصناعية فلم تستعد مستوk سنة  خبخ9مليوh من Nلعاطلين سنة 

 أليوh طن م بأجتسنوQN  إ9في حين كاh قبل  خبخ9مليوh طن سنة  حأجة NإنتاSللفواW حيث بلغ 

 
 

 NلجغرNفيا: ثانيا
تنويع NلتساKاQ من Jسئلة  –تتطلب صياغة Nلمقدمة Nلتحكم في مهاN PXلتلخيص مع تقديم Lشكالية مناسبة للموضو` ) 

QلعاقاN بطX jJ سئلة تفسيريةJ jJ تعريفيةj صفيةj) أأأ 
 

h               9أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد    أمقدمة مناسبة للموضو` 
  Pعديد Qعلى مستويا OلجنوN fjVj fلشماN fjV بين Qjلعولمة بالتفاN XطاL لعالمي فيN fلمجاN يتميز تنظيم

N Nجا لهذWلمتوسطي نموN fلمجاN يعتبرj لبشريةN لتنميةN kمستوj QاVلمباNj SإنتاN kهمها مستوJ بين قسمه من Qjلتفا
 lسيوI jأفرN لجنوبيN قسمهj بيXjأN لشماليN أ 

 لمتوسطي ؟N SWلنموN fمن خا OلجنوN fjVj fلشماN fjV بين QjلتفاN فما مظاهر 

  ؟QjلتفاN Nلهذ PلمفسرN ملNلعوN ماj 

 h  ثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد    Nلعر[
  لمتوسطيN ]لحوN Oجنوj fشما fjV بين QjلتفاN د من مظاهر 

 QاVلمباNj SإنتاN kد على مستو PXلتجاN لصناعةN لفاحةN لتاليةN ينVلمياN حاصل في QjلتفاNلخأأأN 

رية N jإنتاS فاحي ضخم يصل Lلى XVجة فاحة عصعلى مستوN kلفاحة فياحظ hJ فاحة Nلقسم Nلشمالي              
مع )  Nلفائض في Nلكثير من NلمنتجاN Qلفاحية Jما فاحة Nلقسم Nلجنوبي فهي تقليدية jمرتبطة باأسوN dNلخاXجية 

  SإنتاN `نوj مثلة عن حجمJ تقديم) 
نو` مع تزNيد  Nاهتماg فالقسم Nلشمالي يتميز بوجوL VنتاS صناعي كبير jمتعلى مستوN kلصناعة              

 Qلجنوبي تهتم بالصناعاN لقسمN hNبلد hJ في حين QNلطائرN صناعةj HلفضاN لتكنولوجيا كصناعةN لعاليةN Qبالصناعا
)  أأأ(NلصناعاN Qلكيماjية Njلبيترjكيماjية)NjلصناعاN Qأساسية أأأ( صناعة Nلنسيج Njلصناعة NلغذNئية)Nاستهاكية 

 ( جم jنو` NإنتاS  مع تقديم Jمثلة عن ح

  لبشريةN لتنميةN kد على مستو ( لصحةN لتعليمN ضعيةj lVلفرN لدخلN)أأأ 

   لمتوسطي بالتباينN fبالمجا lVلفرN لدخلN يعYديتميز تو 

  Yjيتجاj fلمعدN لمتوسطي يرتفعN fلشماN يطاليا   إإإإاففيLj كفرنسا fjV Pلسنة بعدN في Vللفر XاjV
Ljسبانيا Lا hJ هذN ايمنع من jجوV تباين NVخل بلدN hNلشماf نفسها حيث ينخفض NلمعدL fلى Jقل من 

 أjVاX للفرV في Nلسنة بألبانيا مثا إإإإ9

 لمتوسطيN OلجنوN ينخفض عن  عموما تشهددj فيما بينها Vحا Qjلسنة بكل من  إإإتتفاN في Vللفر XاjV
 Nلمغرj Oمصر

    اجتماعيةN لوضعيةN kعلى مستو( لبطالةN لصحةN لتعليمN ) 
 لمتوسطيN fلشماN لتعليم دN فنسبة hاجتماعية للسكاN لوضعيةN ¥يجابية بخصوL QNتتوفر على مؤشر

 QYjل % حختجاL أميةN نخفضت نسبةNj اى %  Yjلبطالة ا تتجاN نسبة hJ إ9كما %   QYjتجاj
Njنعكس هذN Nلوضع بشكل Lيجابي على مؤشر Nلتنمية   % جأجNلمصاXيف Nلعمومية Nلخاصة بالصحة 

 فأكثر  حأإNلبشرية Njلذj lصل Lلى 

 لمتوسطيN OلجنوN دN لبشرية فنسبةN لتنميةN QNمؤشر fية تتضح من خاXجتماعية مزN لفقر تتميز بوضعية
jنسبة Nلتأطير Nلطبي ا تتجاYj في Jغلب NلبلدhN    % إاjنسبة Nأمية اتزfN مرتفعة   % 9اjصلت Lلى 

طبيب لكل Jلف نسمة Njنعكس هذN Nلوضع على قيمة مؤشر Nلتنمية Nلبشرية حيث ا يتجاYj في Jغلب  إا9
 hNلبلدNجأإ 
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 QjلتفاN Nلهذ PلمفسرN ملNلعوN د 

          jلتفاN يرجع fلجنوبي بالمجاN لقسمNj لشماليN لقسمN hNبين بلد QاVلمباNj SإنتاN kلحاصل على مستوN Q
NأسمدNj PلمبيدN QNلمتوفرNj PلتقنياN Qلعصرية Nلمستعملة ناهيك Nلمتوسطي Lلى كوh فاحة Nلقسم Nأfj تستفيد من 

Nلعلمي Jما فاحة Nلقسم Nلثاني فتعاني من  عن Nتسا` مساحة NلمجااN Qلفاحية jهيمنة NلمناN Uلرطب Jjهمية Nلبحث
كما hJ أأأ هيمنة NلمناN Uلصحرj ljNتقلص مساحة NلمجاN fلفاحي عاPj على Nلمشاكل Nلسياسية NjاقتصاVية

 Pjمرتفع عا lVخل فرV QNW سعةNj ستهاكيةN dسو Vجوj منj لعاملةN ليدN Pلشمالي تستفيد من خبرN لصناعة بالقسمN
N لعلمية على تقدمهاN RلبحوN cلمدعم من طرNj لكبيرN لجنوبي تعتمد أأأ لتكنولوجيN لقسمN لصناعة فيN hJ في حين

 Nلخ أأأJساسا على تعتمد Jساسا على تصدير NلموN VNأjلية
          lXلتجاN hNلميزN سلبا على jJ يجاباL Nينعكس هذj أأأأ 
فترجع بدXjها Lلى عوNمل ل على مستوN kلتنمية Nلبشرية Jما بخصو¥ NلعوNمل NلمفسرP للتفاN Qjلحاص          

متعدPV من بينها Nلنقص Nلكبير في عدN VأطباH بالقسم Nلشمالي مقاXنة مع Nلقسم Nلجنوبي حيث نجد مثا بتونس طبيب 
 نسمة Lضافة Lلى Jهمية NلمصاXيف Nلعمومية Nلخاصة بالصحة Njلتعليم إحتنسمة jبإيطاليا طبيب لكل  إابحلكل 

بمعظم    % إاjنسبة Nأمية Nلتي  اتزfN مرتفعة   % 9انسبة Nلفقر  Nلتي jصلت Lلى بالقسم Nلشمالي XNjتفا` 
بلدN hNلقسم Nلجنوبي ناهيك عن كوh معظم بلدN hNلقسم Nلجنوبي تعاني من ضعف Nلبنية Nلتحتية NjلمؤسساN Qلصحية 

 Nلخ أأأ Njلتعليمية 
  حأإNjلذl يتجاYj  بالقسم Nلشمالي  مؤشر Nلتنمية Nلبشرية  ية jهذN ما يفسر Jهم               

jيضاL cلى تلك NلعوNمل Nلهيمنة NلكبيرN Pلتي تفرضها NلدN fjلمتقدمة بالقسم Nلشمالي على NلتدفقاN Qلمالية NjلتجاXية 
 Nلخ أأأ بفضل توفرها على شركاQ عماقة jسيطرتها على NاستثماN QNXلخاXجية 

 نقطة 9أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة خاتم         
 تركيب خاصاNj QستنتاجاQ في ضوN Hإشكالية Nلمطرjحة                

سطي يحتم على هذN iلبلدhN  نخلص Lلى NلقوN hJ fلتفاN Qjلحاصل بين N fjVلشماNj fلجنوO بالقسم Nلمتو      
             أ Nلتعاhj فيما بينها للتخفيف من NلتبايناN Qلمجالية jموNجهة تحدياN Qلعولمة

http://moutamadris.ma/

