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 مادة التاريخ :االشتغال بوثائق ( )10/10
اقرأ (ئي) بتمعن الوثائق الخمس اآلتية إلنجاز المطلوب:
الوثيقة  :1ورد في كتاب "الدولة اليهودية لـ"هرتزل" ()1896
« إن إقام دول جديدة لةس أمرا يدعو للسخري وال هو مسدحةل ( )...إن الخط وهي بسةط في تصمةمها،
معقدة في تنفةذها ،تسوف تقوم بها مؤتسسدان :جمعة الةهود والشري الةهودي  .تسوف تقوم جمعة الةهود باألعمال
الدمهةدي في مجالي العلم والسةاتس  ،ثم تقوم الشري الةهودي فةما بعد بدطبةقها عملةا ،وتنظر في تحقةق المصالح
المالة للةهود الراحلةن ،ثم تنظم االقدصاد والدجارة في الدول الجديدة.
ال ينبغي أن ندصور أن رحةل الةهود تسةكون مفاجئا ،وإنما رحةال تدريجةا ومسدمرا على مدى عقود من
الزمان ،وتسوف يرحل أوال ،األيثر فقرا لزراع األرض ،وفي إطار خط تسبق تصمةمها تسةنشئون الطرق والجسور
والسكك الحديدي والدلغراف واتسدثمار األنهار وبناء مساينهم وتسةخلق عملهم الدجارة وتسدخلق الدجارة األتسواق
وتسوف تجذب األتسواق مسدوطنةن جددا ».
"ثةودور هرتزل" ،الدولة اليهودية ،ترجم يوتسف عدس ،تقديم ومراجع عادل حسن غنةم ،القاهرة ،2009 ،ص.99-98.

الوثيقة  :2تطور عدد تساين فلسطةن من المسلمةن والةهود مابةن  1917و.1946
عدد اليهود
عدد المسلمين
السنة
83000
697000
1917
355157
1241559
1930
463535
1477977
1935
608230
1845560
1946
إتسماعةل أحمد ياغي ،محمود شاير ،تاريخ العالم اإلتسالمي الحديث والمعاصر ،الجزء األول ،الجناح اآلتسةوي ( )1980-1492دار
المريخ للنشر ،الرياض ،1995 ،ص.164-163.

الوثيقة :3
«ومن أحداث المقاوم الفلسطةنة " ،ثورة البراق" في صةف  )...( 1929فقد أخذ الةهود يكشفون عن طموحهم
إلى امداليه (حائط البراق) ،بل وإلى امدالك الحرم الشريف في المسدقبل .وقاموا في نفس السن بأعمال اتسدفزت
المسلمةن فقابلوهم بالمثل .ولم يلبث الطرفان أن اشدبكا في القدال في القدس ،ثم تسرت الحري إلى الخلةل ويافا
وصفد(.)...
وأصدرت حكوم االندداب البريطاني يدابا أبةض تسن  ،1930اعدرفت فةه بحقائق الدقارير المخزي ووعدت
بدالفي األخطاء ،فثارت ثائرة الةهود في فلسطةن وتسائر أنحاء العالم ،فلم تلبث هذه الحكوم أن نقضت يدابها وأعلنت
عزمها على االتسدمرار في تسةاتسدها إرضاء للةهود دون مباالة بالعرب ( )...وباإلضاف إلى هذا ،فإنها تسمحت للةهود
بإقام حامةات في مسدعمراتهم ،وتسلمدهم تسالحا بحج الدفاع عن أنفسهم».
فلسطين ،بمناتسب ذيرى تقسةم فلسطةن ،دار النهض العربة  ،دمشق ،1959 ،ص.28-27.
الوثيقة  :4محمد
مأساةقرار
عزة،وفق
فلسطةن
األمم المدحدة  181تسن .1947

طربية

الناصرة

عكا
حيفا
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الوثيقة  :5مقدطف من قرار مجلس الجامع
العربة في  8دجنبر :1947
« إن الحكومات العربة ال تقر قرار األمم
المدحدة ،وتعدبر الدقسةم باطال من أتساتسه،
ولذلك فهي إلى جانب الشعب العربي لرفع
الظلم عن إخواننا في فلسطةن لدحقةق االتسدقالل
والسةادة لها .إن الدول العربة  ،تنفةذا إلرادة
شعوبها ،تسددخذ من الددابةر الحاتسم ما هو
يفةل بإحباط مشروع الدقسةم الظالم ...والعزم
على خوض المعري الدي أجبرت على
خوضها ،وقررت السةر فةها حدى النهاي  ،حدى
تسدقر مبادئ األمم المدحدة في نصابها السلةم
وتسود األراضي المقدتس مبادئ العدال
والمساواة بةن الناس أجمعةن ».
أحمد فارس عبد المنعم ،جامعة الدول العربية -1945
 ،1985دراسة تاريخية سياسية ،مريز دراتسات الوحدة
العربة  ،بةروت ،1986 ،ص.47-46.

محسن محمد صالح ،القضية الفلسطينية وخلفيتها التاريخية
وتطوراتها المعاصرة ،بةروت  2012 ،ص.59 .

المطلوب:
1ـ ضع (ي) الوثائق في تسةاقها الداريخي (الزمان -المكان  -الموضوع)

( 1ن)

 2ـ اشرح (ي) شرحا تاريخةا :الحري الصهةونة  -االندداب.

( 2ن)
( 3ن)

3ـ اتسدخرج (ي) من الوثائق المعطةات الداريخة يما يأتي:
أ ـ من الوثةقدةن1و :2وتسائل الدمريز الصهةوني بفلسطةن؛
ب ـ من الوثةق  :3رد فعل الفلسطةنةةن تجاه الدمريز الصهةوني ،مع تفسةر ذلك؛
ج ـ من الوثةقدةن 4و :5مضمون قرار األمم المدحدة  181تسن  ،1947والموقف العربي منه.
(2ن)
4ـ ريب (ي) الفكرة األتساس للوثائق الخمس.
5ـ ايدب (ي) فقرة اعدمادا على مكدسباتك تبرز(ين) فةها تطور الصراع العربي اإلتسرائةلي من  1948إلى
(2ن)
.1978


مادة الجغرافيا  :موضوع مقالي ()10/10

اكتب (ي) ،حسب اختيارك في واحد من الموضوعين اآلتيين:
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3
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 الموضوع األول:
تعدبر الصةن والبرازيل من البلدان المندمج في نظام العولم رغم اتسدمرار الدفاوتات اإلقلةمة للدنمة في يل
منهما.
اكتب (ي) موضوعا مقاليا تبرز (ين) فيه ما يأتي :
 مفهوم العولم ومظاهر تنظةم المجال العالمي في إطارها؛
 مظاهر النمو الصناعي بالصةن والبرازيل والعوامل البشري والدنظةمة الدي تفسره؛
 مظاهر الدفاوت اإلقلةمي للدنمة في الصةن.

 الموضوع الثاني:
تفرض الواليات المدحدة األمريكة مكاندها في العالم باعدبارها قوة اقدصادي عظمى ،بةنما يسدمد االتحاد
األوربي مكانده العالمة من خالل تسعةه نحو االندماج الشامل.
اكتب (ي) موضوعا مقاليا تبرز (ين) فيه ما يأتي :
 مظاهر القوة الدجاري للواليات المدحدة األمريكة  ،والعوامل الدنظةمة المفسرة لها؛
 مظاهر االندماج االقدصادي في االتحاد األوربي والعوامل المساعدة علةه؛
 الدحديات الدي تواجه اقدصاد الواليات المدحدة األمريكة .
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تسلم الدنقةط

1ن

2ن
3ن
توزع كاآلتي:
(1ن)

(1ن)

(1ن)

2ن

2ن

عناصر اإلجاب
 مادة التاريخ :االشتغال بوثائق ()10/10
1ـ السياق التاريخي للوثائق( :تقبل الصةغدان :المفكك أو المدمج ).
ـ الزمن :منذ نهاي القرن الداتسع عشر إلى تسن 1947؛
ـ المكان :فلسطةن في عالق بسلطات االندداب؛
ـ الموضوع :الدمريز الصهةوني بفلسطةن وردود الفعل الفلسطةنة والعربة .
 2ـ تعريف ما يأتي:
 تقبل الدعاريف الدي تدضمن مؤشرات زمنة ومكانة وذات مدلول واضح ومريز:
الحري الصهةونة ـ االندداب.
3ـ استخراج المعطيات التاريخية الواردة في الوثائق:
أـ من الوثيقتين  1و :2وسائل التمركز الصهيوني بفلسطين كاآلتي:
 اعدماد مؤتسسات في مجالي العلم والسةاتس (جمعة الةهود) ولدحقةق المصاالح المالةا واالقدصااديللةهود (الشري الةهودي )؛
 تشجةع الهجرة الةهودي إلى فلسطةن بشكل تدريجي واندقائي.ب ـ من الوثيقة  :3رد فعل الفلسطينيين تجاه التمركز الصهيوني بفلسطين ،مع تفسير ذلك:
 رد فعل الفلسطينيين:
 ثورات مثل ثورة البراق  ،1929المعامل بالمثل ،المقاوم المسلح . تفسير ذلك:
 طموحات الصهاين المدالك حائط البراق واتسدفزازهم للمسلمةن؛ السماح للةهود بإقام الحامةات في المسدعمرات وتسلةحهم.ج ـ من الووثيقتين  4و  :5مضومون رورار امموم المتحو ة 181لسونة  1947والموروف العربوي منوه:
نص على تقسةم فلسطةن إلى دول يهودي ودول عربة وإدارة دولة .
أما الموقف العربي فقد اعدبر الدقسةم باطال وقررت الجامع العربة إحباط مشروع الدقسةم.
4ـ تركيب الفكرة امساس للوثائق (ما يفي ):
منذ أواخر القرن  19وخالل فدرة ما بةن الحربةن ،اعدمد الدمريز الصهةوني بفلسطةن على عدة وتسائل،
واجهده مقاوم فلسطةنة  ،وبعد الحرب العالمة الثانة أقرت األمم المدحدة تقسةم فلسطةن الذي لقي رفضا
من قبل الجامع العربة .
5ـ كتابة فقرة ينتظر من المترشح(ة) أن يوضح فيها تطور الصراع العربي اإلسرائيلي بين 1948
و ،1978بما يفي :
 النكب  1948باندالع الحرب العربة اإلتسرائةلة األولى وتسةطرة إتسرائةل على أيثر من  %77منأراضي فلسطةن -العدوان الثالثي على مصر  -1956انطالق المقاوم مع تأتسةس منظم الدحرير
الفلسطةنة  -1964النكس أو حرب السد أيام  -1967حرب أيدوبر وتداعةاتها  -1973توقةع مصر
التفاقة "يامب دافةد" .1978
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2ن توزع
ياآلتي:
(1ن)
( 0،5ن)
( 0،5ن)

7ن
توزع ياآلتي:
(  2ن)

(  1.5ن)

(  1.5ن)

( 2ن)
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 مادة الجغرافيا  :موضوع مقالي ()10/10
الموضوع امول:
يقوم إنجاز المترشح (ة) بناءا على ثالثة مستويات:
المستوى امول :الجانب المنهجي.
 المقدم المناتسب  :تأطةر الموضوع مجالةا وموضوعاتةا ،وطرح أتسئل مناتسب ؛
 الدصمةم المناتسب :عرض تحلةلي من فقرات تجةب عن األتسئل المطروح ؛
 الخاتم المناتسب  :اتسدخالص عام أو فدح الموضوع على امددادات جغرافة منطقة .
المستوى الثاني :الجانب المعرفي .

هام ج ا  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر امساسية دون التقي بالجزئيات.
الفقرة امولى:
 مفهوم العولمة ومظاهر تنظيم المجال العالمي في إطارها :يندظر من المدرشح (ة) أن يقدم تعريفا
مقبوال لمفهوم العولم ويبرز الدباين في هذا الدنظةم من خالل أمثل  :البلدان المهةمن  -بلدان مسدقل
مندمج  -بلدان في طور االندماج.
الفقرة الثانية:
 يندظر من المدرشح(ة) أن يبرز مظاهر النمو الصناعي بالصةن والبرازيل والعوامل البشري
والدنظةمة الدي تفسره (تقبل الصةغدان المفكك والمدمج ):
أـ مظاهر النمو الصناعي بالصةن والعوامل البشري والدنظةمة الدي تفسره؛
 المظاهر :ارتفاع مساهم الصناع في الناتج الداخلى الخام ـ الدطور في البنة الصناعة وتنوعهاالكبةر ـ احدالل الرتب األولى عالمةا في عدة صناعات ـ اندشار عدة تجمعات صناعة بالجه
الشرقة ...
 العوامل البشري والدنظةمة  :ثروة بشري هائل  -ارتفاع نسب السكان النشةطةن والةد العامل المؤهل -مكدسبات المرحل االشدراية وإصالحات مرحل االنفداح من توجه نحو اقدصاد السوق ـ تشجةع
الخوصص  -جلب االتسدثمارات والدكنولوجةا ـ االندماج في العولم الدجاري ...
ب ـ مظاهر النمو الصناعي بالبرازيل والعوامل البشري والدنظةمة الدي تفسره:
 المظاهر :ارتفاع مساهم الصناع في الناتج الداخلي الخام ـ تنوع البنة الصناعة ـ احدالل الرتباألولى عالمةا في عدة صناعات ـ تواجد تجمعات صناعة يبرى.
 العوامل البشري والدنظةمة  :ثروة بشري هائل وارتفاع نسب السكان النشطةن والةد العامل المؤهل -دور الدول من خالل توفةر البنة الدحدة ـ منح القروض للمقاوالت ـ جلب االتسدثمار األجنبي ـ تشجةع
البحث العلمي والدقني.
الفقرة الثالثة :مظاهر الدفاوت اإلقلةمي في الدنمة بالصةن:
الدباين بةن ثالث مجاالت :مجال أيثر نموا في الجه الشرقة من حةث الدصنةع ـ حري االتسدثمار
المرتبط باالنفداح على الخارج ومجال مدوتسط النمو في المناطق الوتسطى ذات اقدصاد يعدمد الفالح
واألنشط المرتبط بها ومجال أقل نموا في الغرب رغم توفره على الموارد الطبةعة .
المستوى الثالث :الجانب الشكلي.
ـ لغ تسلةم من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المندوج.
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 هام جدا  :يدعةن على السةد(ة) المصحح(ة) ما يأتي:
ـ يداب اخدصار[ت] أمام النقط الممنوح لدصمةم الموضوع؛
ـ يداب اخدصار[ج.ش ].أمام النقط الممنوح للجانب الشكلي.
الموضوع الثاني:
يقوم إنجاز المترشح (ة) بناءا على ثالثة مستويات:

2ن توزع
ياآلتي:
(1ن)
( 0،5ن)
( 0،5ن)

7ن
توزع ياآلتي:

(  3ن)

(  2ن)

(  2ن)

المستوى امول :الجانب المنهجي.
 المقدم المناتسب  :تأطةر الموضوع مجالةا وموضوعاتةا ،وطرح أتسئل مناتسب ؛
 الدصمةم المناتسب :عرض تحلةلي من فقرات تجةب عن األتسئل المطروح ؛
 الخاتم المناتسب  :اتسدخالص عام أو فدح الموضوع على امددادات جغرافة منطقة .
المستوى الثاني :الجانب المعرفي .
 هام ج ا  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر امساسية دون التقي

بالجزئيات.

الفقرة امولى :مظاهر القوة التجارية للواليات المتح ة اممريكية والعوامل التنظيمية المفسرة لها:
 ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز:
أ ـ مظاهر القوة التجارية :
 المظاهر الكمة (حجم الصادرات والواردات وقةمدها اإلجمالة  ،المراتب المدقدم عالمةا)؛ المظاهر النوعة (الدنوع في البنة  ،الوزن الكبةر للمواد الصناعة في الصادرات)؛ المظاهر المجالة (تعدد الشرياء والحضور الواتسع في يبريات األتسواق العالمة .)...ب ـ العوامل التنظيمية المفسرة لهذه القوة التجارية:
 يثاف البنة الدحدة من موانئ ومطارات وشبك النقل الطرقي والحديدي -االعدماد على نظام اقدصادالسوق وتواجد المؤتسسات المالة العالمة  -دور الشريات العابرة لألوطان في الهةمن على أتسواق
العالم -امدالك الدوالر باعدباره عمل المبادالت العالمة -جودة المندجات األمريكة ودور صناع
اإلشهار في تسويقها...
الفقرة الثانية:
 ينتظر من المترشح(ة) أن يبين:
أ ـ مظاهر االن ماج االرتصادي باالتحاد اموربي:
ـ السةاتس الفالحة الموحدة -البرامج الصناعة الدكاملة مثل "االيرباص" و"أريان" -السوق الموحدة-
العمل بـ "األورو".
ب ـ العوامل المساعدة على االندماج :الداريخة والمؤهالت الطبةعة  -البشري  -الدنظةمة ...
الفقرة الثالثة:
 ينتظر من المترشح(ة) إبراز التح يات التي يواجهها ارتصاد الواليات المتح ة اممريكية بما يفةد:
 العجز الدجاري والمنافس األجنبة ؛ أزمات فائض اإلنداج والخضوع لدقلبات أتسواق الطاق والمواد األولة ؛ عدم اتسدقرار الدوالر وتراجع قةمده أمام العمالت المنافس له واخدالل الدوازن المالي العام؛ الدحديات االجدماعة والبةئة .المستوى الثالث :الجانب الشكلي:
ـ لغ تسلةم من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
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االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة االتستدراية  – 2018عناصر اإلجاب
 -مادة :التاريخ والجغرافةا  -شعب اآلداب والعلوم اإلنسانة مسلك اآلداب

ـ شكل مقبول في تقديم المندوج.
1ن

 هام جدا  :يدعةن على السةد(ة) المصحح(ة) ما يأتي:
ـ يداب اخدصار[ت] أمام النقط الممنوح لدصمةم الموضوع؛
ـ يداب اخدصار[ج.ش ].أمام النقط الممنوح للجانب الشكلي.
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