
  

 

 

  
  
  
 
 
  
  

  
  یختار المترشح أحد الموضوعین التالیین

  مقال: الموضوع األول
یز مشروع شھدت البالد التونسیة في فترة ما بین الحربین تجربتین وطنیتین لترك   

       . نقابي مستّقل 
  .بّین الظروف التي مّھدت لھاتین التجربتین مبرزا الصعوبات التي واجھت كّل منھما   

   
دراسة وثائق :الموضوع الثاني   

 ألمانیا النازیة و السیر نحو الحرب العالمیة الثانیة 
ألمانیا النازیة و معاھدة فرساي  : 1الوثیقة        

 ، ألعیش فیھ و أعمل و 1934لى الرایخ الثالث في ھذا الوقت من صیف وصلت إ"        
و ...ألمانیا الجدیدة الكثیر مّما یؤثر على المراقبین األجانب و یزعجھم و یحّیرھم  كان في

فلقد شرع یحّرر . كان ھتلر قد أقبل على تصفیة الماضي بكل ما فیھ من فشل و خیبة أمل 
من أغالل فرساي باعثا الحیرة و االرتباك في ...ة ھائلة ألمانیا خطوة خطوة ولكن بسرع

و لم یحل عام ... صفوف الحلفاء الظافرین ، و جاعال من ألمانیا قّوة عسكریة من جدید 
  ..." حتى كانت مشكلة البطالة قد حّلت إلى حّد كبیر 1936

    تعریب خیري حّماد،1یخ الثالث،ج، تاریخ ألمانیا الھتلریة، نشأة و سقوط الرا*ولیام شیرر                
    424- 423،ص 1966الطبعة الثانیة ،توزیع دار الكتاب العربي،بیروت 

   

  إلى حین اندالع الحرب العالمیة الثانیة 1934 صحفي أمریكي عمل بألمانیا من:  ولیام شیرر*
  

استعدادات ألمانیا للحرب  :2الوثیقة   
 

إّن الحل . عد قادرین على تأمین غذائناصرنا نشكو من الفائض السكاني و لم ن"
. النھائي یكمن في توسیع مجالنا الحیوي و زیادة مواردنا من المواد الغذائیة و المواد األولیة

إن إنجاز ھذه المھام في شكل مخطط یمتد على عدة سنوات ھو الكفیل وحده بتحقیق 
 على الجیش األلماني -:  م التالیةو تبعا لذلك أحدد المھا... استقاللنا االقتصادي تجاه الخارج

 . أن یكون جاھزا للقتال خال أربع سنوات 
 على االقتصاد األلماني أن یكون قادرا على تحمل أعباء حرب في غضون -        

  ".أربع سنوات 
  1936نوات األربع   أدولف ھتلر،مذكرة سریة حول مخطط الس                                                             

  87 ص2004ورد في كتاب التاریخ و الجغرافیا السنة الثالثة،نشر ھاشات،باریس                                             

ة لجمھوری ة ا سی ون ت ل   ا
رة ة وزا ی ب تر ل   ا

  اـــــــــالبكالوری امتحان
  2011 جوان دورة

 

               اآلداب   :الشعبة   
  والجغرافیا التاریخ   : االختبار

 3  :اربضال         ساعـــــات 3   :  حصـــةال

ةمراقبــدورة ال  



  

 

 
 

حول مؤتمر مونیخ : 3الوثیقة عدد  
  

أیھا السادة دعوني أرفع احتجاجا مؤلما ، مذكرا بأن تشیكوسلوفاكیا التي كّنا "
أیھا السادة إّنكم تدركون اآلن ... قد تركت تواجھ قدرھا ... ین معھا باتفاقیة تحالف مرتبط

لماذا یستحیل علّي التصویت لصالح الحكومة إذ أّن ھذا التصویت یعني انخراطي في سلم 
ھذه السلم التي تؤّكد ...1918مونیخ ، ھذه السلم التي تقضي وإلى األبد على فوائد نصر 

إّن ألمانیا ال ترحم الضعفاء، إّن ألمانیا ...انتصار ألمانیا و الفاشیة العالمیة انتصار ھتلر أي 
  ..."ال تحترم إال األقویاء، وھا قد بّینا لھا أّننا لم نكن أقویاء 

  

 اكتوبر 4أمام البرلمان الفرنسي في * من خطاب ھنري دي كیریلیس                               
1938          

         241 ، ص 2007ورد بكتاب التاریخ ، السنة األولى ، نشر ناتان ، باریس،                                 
      

  .للنازیة بمعاداتھ عرف الفرنسي بالبرلمان نائب  :كیریلیس دي ھنري*
 
 

  :التالیة باألسئلة مستعینا الوثائق ادرس
  .فرساي معاھدة أغالل من ألمانیا لتحریر ھتلر اتخذھا التي اإلجراءات بّین -1
    .النازي النظام اعتمدھا التي االقتصادیة السیاسة أھداف  اشرح -2
 في دورھا و 1938 من بدایة النازي النظام اتبعھا التي الخارجیة السیاسة مالمح ابرز - 3

     .الثانیة العالمیة الحرب اندالع
 

 
   

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  



  

 

  
  

  یختار المترشح أحد الموضوعین التالیین
 

مقال: الموضوع األّول   
ر عریق تترّكز بھ القّوة االقتصادّیة تعتبر المغالوبولیس األمریكّیة مجال تحّض

  .للوالیات المّتحدة األمریكّیة فضال عن كونھا قطبا مسّیرا للعالم
  .بّین ذلك  
  

دراسة وثائق:  لثانيالموضوع ا  
 األدفاق السیاحیة العالمیة

تطّور عدد السیاح والعائدات السیاحیة في العالم : 1الوثیقة   
      السنة 1960 1990 2009

شر والوحدةالمؤ  
)ملیون سائح(عدد السیاح  69,3 426,5 880  

ملیار ( العائدات السیاحیة  6,9 273,4 852
)دوالر  

                                 2010 إحصائیات المنظمة العالمیة للسیاحة:المصدر
 

خریطة األدفاق السیاحة :  2الوثیقة   
 

 
 

 
 

 
  

ألمانیـــــــــــ
 

 المجـــــــــر
ســـــاالنم  

 الیونان

 فرنســا

 إیطالیا

 كـنـــــــدا

 الوالیات
 

 األنتیـــــــل المكســیــــــك

المتحدة المملكة  

 أمریكا الجنوبیة

 اسبانیــــــا

 روسیــــــــا

 الصیـــــــن

 الیابان

جنوب شرقي 

 آسیا

 

 

 السیاحیة األدفاق. 4   الوافدین عدد. 3                           االنطالق مناطق .1
 

  رئیسي سیاحي دفق                       مالیین 4 و 1 بین                  السیاح انطالق أقطاب أھم
  مالیین 8 و 4 بین  

 ثانوي سیاحي دفق                       ملیون 15 و 8 بین  االستقبال مناطق .2

  ملیون25 و 15بین   سیاحة شاطئیة      
  ملیون75 و 40بین         سیاحة ثقافیة
          سیاحة جبلیة



  

 

  
   :3الوثیقة 
 میزان في أساسیا وعنصرا تصدیري قطاع أكبر العالمیة السیاحیة األدفاق تمثل «

   ...الدول عدید دفوعات
 بینت وقد ...العالم في األجراء مالیین تشغل فھي یدةعد شغل مواطن السیاحة تحدث

 ونصف مّرة یفوق نمّو نسق یشھد السیاحي القطاع في الشغل مواطن إحداث أن الدراسات
 السیاحیة المشاریع بعث یتّم ما وغالبا... األخرى االقتصادیة القطاعات كافة في النمو نسق

  .المكتظة المدن نحو النزوح ظاھرة من الحّد في یسھم مّما حظوة األقل المناطق في
 السّكان عیش ظروف تحسین في وتسھم التحتیة البنیة في االستثمار على السیاحة تشجع 

 الترفیھیة والموانئ والطرقات المطارات إقامة تتضمن ما عادة التھیئة مشاریع أّن ذلك
 من متأتیة راتالدوال من المالیین مئات السیاحة من الدول تجني كما... التطھیر وشبكات

  .»...  وغیرھا والمطارات والمطاعم اإلقامة خدمات على الموظفة الضرائب
  السیاحة لفائدة اإلشھاریة الحملة ( للسیاحة العالمیة المنظمة: المصدر                           

2004(   
  

  
  :التالیة باألسئلة مستعینا الوثائق ادرس

  .العالمیة السیاحة رتطّو بّین .1
  .واشرحھا العالم في السیاحیة األدفاق دحّد .2
  .للسیاحة والمجالیة واالقتصادیة االجتماعیة االنعكاسات حّلل .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


