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 مادة التاريخ :االشتغال بوثائق 01/01
إقرأ (ي) بتمعن الوثائق األربع اآلتية إلنجاز المطلوب:
الوثيقة :0
« قبدأ "لنين" مداخلته في مؤتمر السوفييتات (اللجن الشعبية قائال" :سنهتم اآلن قببناء النظام االشتراكي".
ولتحايق ذلك ،ينبغي قبل كل شيء إنهاء الحرب ،فاد أطلق "لنين"  ،حين كان مهاجرا في سويسرا ،عبارته المعهودة:
"تحويل الحرب اإلمبريالية إلى حرب أهلية" .واآلن ،ينبغي تحويل الحرب األهلية التي انتصرنا فيها إلى سلم.
"إن حكومة العمال والفالحين( ،يضيف"لنين") المنبثاة عن ثورة أكتوقبر ،والمستندة إلى سوفييتات نواب العمال
والجنود والفالحين ،تدعو جميع الشعوب المتحارقبة وحكوماتها إلى الدخول حاال في مفاوضات من أجل سلم عادل
وديماراطي ]...[ ".كما ألغت هذه الحكومة أسلوب الدقبلوماسية السرية ،وشرعت في نشر المعاهدات ذات الطاقبع
السري الموقعة إلى غاية  22أكتوقبر ،0101وألغت كل ما يمكن ،عبر هذه المعاهدات ،أن يمنح مزايا وامتيازات
للمالكين والرأسماليين الروس» .
Léon Trotsky, Histoire de la révolution russe. 2- Octobre. Traduction : Maurice Parajanine, les Editions du Seuil,
Paris, 1967, pp. 653-654 .

الوثيقة  :2تطور القطاعين الفالحي والصناعي باالتحاد السوفييتي بين  0221و0291
8291

8291

111
73,3

151
77,9

القطاع الفالحي
المساحات المخصصة إلنتاج الحبوب (مليون هكتار)
األقباار (مليون رأس)

القطاع الصناعي
الفحم الحجري (مليون طن)
55
الكهرقباء (مليار كيلواط/ساعة)
5
الفوالذ (مليون طن)
4,3
كتاب التاريخ ،السنة الثانوية النهائية ،المركز الوطني البيداغوجي ،تونس ،2102 ،ص.10 .

165,9
48,3
18,3

الوثيقة :3
«إن المهمة األساسية للمخطط الخماسي هي تحويل االتحاد السوفييتي من قبلد فالحي ضعيف ،خاضع ألطماع البلدان
الرأسمالية ،إلى قبلد صناعي مستال وقوي ...واالنتاال من اقتصاد فالحي مجزأ إلى اقتصاد اشتراكي قوي لمنع عودة
الرأسمالية لالتحاد السوفييتي من جديد .وتباى الصناعة الثايلة ،مثل التعدين ،هي وحدها الكفيلة قبإعادة قبناء الصناعة في
مجملها ،وتطوير قطاعي النال والفالحة» .
الوثيقة :9

J. Staline, Les questions du léninisme, Ed. en langues étrangères, Pékin, 1977, p. 601.
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« عندما رفض الروس مشروع "مارشال" عام  ،0141اشتدت الحرب الباردة ،وأخذ الالق يعم مجموعة من دول
أورقبا الغرقبية من جراء التهديد اآلتي من الشرق .وتجلت الحاجة إلى الوحدة قبغية التمكن من صد هذا التهديد ،فكان
"البنلوكس" (اتحاد قبلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ) أول منظمة أنشئت ثم انضمت إليها المملكة المتحدة وفرنسا
قبموجب معاهدة "قبروكسيل" في  01مارس ]...[ 0148
وقبعد توقيع معاهدة "قبروكسيل" قباليل ،قباشر الروس في يونيو  0148حصار "قبرلين الغرقبية" الذي فشل نهائيا قبفضل
االنتصار الكبير الذي حااه الجسر الجوي .وقد أوجد هذا الحصار توترا كبيرا في العالم الغرقبي .واعتبر وضع خطة
للدفاع عن الغرب أمرا ضروريا ،فاجتمع وزراء الدفاع وقادة األسلحة المشتركة للبلدان الخمسة الموقعة على معاهدة
"قبروكسيل" لتدارس مشاكل الرجال والعتاد .وهكذا تارر في شتنبر  0148إيجاد منظمة الدفاع عن االتحاد الغرقبي».
مذكرات "المارشال مونتغومري فيكونت العلمين" ،ترجمة ن .البعلبكي ،دار الالم ،قبيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية ،0110 ،ص-245 .
( 241قبتصرف)

المطلوب:
0ـ ضع (ي) الوثائق في سياقها التاريخي (الزمن والمكان والموضوع).
2ـ عرف (ي) ما يأتي:
"لنين"  -النظام االشتراكي السوفييتي -الحرب الباردة  -سياسة التخطيط.

( 0ن )
( 2ن )

1ـ استخرج (ي) المعطيات التاريخية من الوثائق:
أـ الوثياة  :0إجراءات "لنين" لمواجهة الحرب وقبناء النظام االشتراكي في روسيا؛
ب ـ الوثياتان  2و  :1مظاهر التطور االقتصادي لالتحاد السوفييتي وعوامله؛
ج ـ الوثياة  :4مظاهر الحرب الباردة األولى.

( 1ن )

4ـ ركب(ي) الفكرة األساس للوثائق.

( 2ن )

2ـ اكتب(ي) فارة تبرز(ين) فيها تطور العالقات الدولية خالل مرحلة التعايش السلمي 2( .ن )

 مادة الجغرافيا  :موضوع مقالي ()01/01
اكتب (ي) ،حسب اختياركـ ،في واحد من الموضوعين اآلتيين :
 الموضوع األول:
تعتبر كل من الصين والبرازيل قوتين اقتصاديتين صاعدتين في المجال العالمي.
اكتب (ي) موضوعا مااليا تبرز(ين) فيه ما يأتي:

3
3
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 مادة :التاريخ والجغرافيا  -شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلداب مظاهر قوة الصناعة في كل من الصين والبرازيل؛
 عوامل قوة الصناعة في البلدين؛
 المشاكل التي يواجهها الاطاع الصناعي في الصين.

 الموضوع الثاني:
يعرف المجال العالمي تحديات كبرى قبفعل العولمة مما فرض االندماج في تكتالت جهوية.
اكتب (ي) موضوعا مااليا تبرز(ين) فيه اآلتي:
 مظاهر التحديات الكبرى التي يواجهها المجال العالمي؛
 عوامل االندماج في االتحاد األورقبي؛
 المشاكل التي يواجهها تكتل "أسيان".
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سلم
التنقيط

عناصر اإلجابة
 مادة التاريخ :االشتغال بوثائق 11/11

1ن

1ـ السياق التاريخي للوثائق( :تقبل الصيغتان :المفككة أو المدمجة).
ـ الزمن 1111 :ـ 1191؛
ـ المكان :االتحاد السوفييتي في عالقة بالدول الغربية الرأسمالية؛
ـ الموضوع :قيام الثورة الروسية وظهور االتحاد السوفييتي وتحوله إلى قوة عظمىى فىي إطىار الحىر
الباردة.

2ن

2ـ تعريف ما يأتي:
 تقبل التعاريف التي تتضمن مؤشرات زمنية ومكانية وذات مدلول واضح وسليم ومركز:
"لنين" ـ النظام االشتراكي السوفييتي ـ الحر الباردة ـ سياسة التخطيط.

3ن
توزع
كاآلتي:
(1ن)

(1ن)

(1ن)

2ن

2ن

3ـ استخراج المعطيات التاريخية الواردة في الوثائق:
أـ إجراءات "لنين" لمواجهة الحرب وبناء النظام االشتراكي في روسيا من الوثيقة:1
ـ استناد الحكومة الجديدة إلى سوفييتات نوا العمال والجنود والفالحين؛
ـ إنهاء الحر ع 1 .ودعوة الدول المتحاربة للسلم؛
ـ تحويل الحر اإلمبريالية إلى حر أهلية وتحويل هذه األخيرة إلى سلم؛
ـ إلغاء الدبلوماسية السرية؛
ـ إلغاء االمتيازات عن الرأسماليين الروس.
ـ مظاهر التطور االقتصادي لالتحاد السوفييتي وعوامله من الوثيقتين  2و :3
ـ المظاهر :ارتفاع اإلنتاج الفالحي والطاقي والصناعي؛
ـ العوامل :سياسة التخطيط بالتركيز على القطاع الصناعي وخاصة الصناعة الثقيلة...
ج ـ مظاااهر الحاارب الراااردة ا ولاال ماان الوثيقااة  :4رفىىا الىىروس م ىىروع "مارشىىال" ـىى التكىىتالت
االقتصادية والعسكريةـ حصار برلين ـ توتر العالقات بين المعسكرين .
9ـ تركيب الفكرة ا ساس للوثائق (ما يفيد):
بناء النظام االشتراكي في روسيا من قبل "لنىين" بعىد وىورة أكتىوبر  1111فىي ظىروا الحىر العالميىة
األولى ،وتطور االتحاد السوفييتي في عهد "ستالين" اقتصاديا بفضل سياسة التخطيط ،إلى أن أصبح قوة
عظمى نافست المعسكر الغربي في إطار الحر الباردة.
5ـ كتابة فقرة  :ينتظر من المترشح(ة) أن يررز تطور العالقات الدولية خالل مرحلة التعايش السالمي بماا
يفيد:
ـ انفراج العالقات الدولية بعد وفاة "ستالين" ـ التعايش السلمي ومظاهره ـ دور األمم المتحدة في تكريس
السالم؛
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ـ بعا األزمات التي تخللت التعايش السلمي (أزمىة بىرلين الثانيىة  -1191أزمىة صىواريك كوبىا -1192
ربيع براغ  – 1191حر الفيتنام إلى )...1110
 مادة الجغرافيا  :موضوع مقالي 11/11
 الموضوع ا ول:
يقوم إنجاز المترشح (ة) بناء علل ثالثة مستويات:
2ن توزع
كاآلتي:
(1ن)
( 5،0ن)
( 5،0ن)

المستوى ا ول :الجانب المنهجي.
 المقدمة المناسبة :تأطير الموضوع مجاليا وموضوعاتيا ،وطرح أسئلة مناسبة؛
 التصميم المناسب :عرض تحليلي من فقرات تجيب عن األسئلة المطروحة؛
 الخاتمة المناسبة :استخالص عام مع فتح الموضوع على امتدادات جغرافية منطقية.
المستوى الثاني :الجانب المعرفي .
 هام جدا  :ينرغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر ا ساسية دون التقيد

توزع كاآلتي:

 تقرل إما الصياغة المدمجة المقترحة أو الصيغة المفككة .

7ن
(3ن)

(2ن)

(2ن)

1ن

بالجزئيات.

الفقرة ا ولل :مظاهر قوة الصناعة في كل من الصين و الررازيل:
 ينتظر من المترشح(ة) أن يررز بالنسرة للرلدين العناصر اآلتية:
 المظاهر الكمية و النوعية لقوة الصناعة في البلدين(األنواع ،حجم اإلنتاج ،المراتب)؛ توطين عناصر قوة الصناعة في مجالي البلدين (المناطق الصناعية)؛ امتدادات قوة الصناعة في الداخل و الخارج (التسويق الداخلي والخارجي). الفقرة الثانية ينتظر من المترشح(ة) أن يفسر قوة الصناعة في كل من الصين والررازيل مع
مراعاة خصوصيات كل بلد بما يفيد:
 المؤهالت الطبيعية كميا ونوعيا؛ المؤهالت الب رية العلمية والتقنية؛ المؤهالت التنظيمية:بنية تنظيم القطاع الصناعي و أسسه  -االنفتاح على المؤسسات المالية الدولية. الفقرة الثالثة ينتظر من المترشح(ة) أن يررز المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي في الصين بما
يفيد:
ـ االرتباط بالسوق الخارجية في سد حاجياتها من المواد األولية ومصادر الطاقة ـ التباين اإلقليمي -
شيخوخة الساكنة ـ التلوث الصناعي...
المستوى الثالث :الجانب الشكلي.
ـ لغة سليمة من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج.
 هام جدا  :يتعين على السيد(ة) المصحح(ة) ما يأتي:
ـ كتابة اختصار[ت] أمام النقطة الممنوحة لتصميم الموضوع؛
ـ كتابة اختصار[ج.ش ].أمام النقطة الممنوحة للجانب ال كلي.
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 الموضوع الثاني:

2ن توزع
كاآلتي:
(1ن)
( 5،0ن)
( 5،0ن)

يقوم إنجاز المترشح (ة) بناء علل ثالثة مستويات:
المستوى ا ول :الجانب المنهجي.
 المقدمة المناسبة :تأطير الموضوع مجاليا وموضوعاتيا ،وطرح أسئلة مناسبة؛
 التصميم المناسب :عرض تحليلي من فقرات تجيب عن األسئلة المطروحة؛
 الخاتمة المناسبة :استخالص عام مع فتح الموضوع على امتدادات جغرافية منطقية.
المستوى الثاني :الجانب المعرفي .
 هام جدا  :ينرغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر ا ساسية دون التقيد

بالجزئيات.

المستوى الثاني  :الجانب المعرفي
ملحوظة :ينرغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر ا ساسية دون التقيد
بالجزئيات.
7ن
توزع
كاآلتي:

(3ن)

 الفقرة ا ولل  :ينتظر من المترشح(ة) أن يررز مظاهر التحديات التي يواجهها المجال العالمي بما
يفيد:
ـ التحدي السكاني :وتيرة النمو السكاني وتوزيعه على المجال العالمي والم اكل التي ترافقه  -مظاهر
الدينامية السكانية في المجال العالمي ـ مظاهر التفاوت السكاني من حيث التوزع والحركية؛
ـ التحدي الريئي :بعا مظاهره وآواره على األوساط اإلحيائية واختالل التوازن البيئي.
 الفقرة الثانية :ينتظر من المترشح(ة) أن يررز العوامل المفسرة لالندماج في االتحاد ا وربي بما
يفيد:
ـ الوحدة المجالية والتاريخية والتطلع للمستقبل الم ترك؛
ـ أهمية اإلطار القانوني والمؤسساتي؛
ـ السياسات التنموية الم تركة كحافز لالندماج.

(  2ن)

 الفقرة الثالثة :ينتظر من المترشح(ة) أن يررز المشاكل التي يواجهها تكتل "أسيان" بما يفيد:
ـ التحدي السكاني (تجمع سكاني ضخم وما يترتب عنه من م اكل)؛
ـ التفاوت االقتصادي واالجتماعي  -المنافسة الخارجية؛
ـ الم اكل البيئية( :استنزاا الموارد الطبيعية ،إفقار التربة ،تلوث الهواء)...
( 2ن)

1ن

المستوى الثالث :الجانب الشكلي.
ـ لغة سليمة من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج.
 هام جدا  :يتعين على السيد(ة) المصحح(ة) ما يأتي:
ـ كتابة اختصار[ت] أمام النقطة الممنوحة لتصميم الموضوع؛
ـ كتابة اختصار[ج.ش ].أمام النقطة الممنوحة للجانب ال كلي.

4
4

