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فرض مراقبةعـــدد1
في
التاريخ & الجغرافيا

المستوى 4 :اقتصاد 2+3
التوقيت :ساعتان
التاريخ 9199 -91 -91 :

التـــــــــاريخ (  8ن )
الموضوع  :دراسة وثائق

أسباب الحرب العالمية األولى و إنعكاساتها
الوثيقة عدد : 1
كتب [ لينين ] في سنة  « : 9191في وجه المجموعة الفرنس ّية – اإلنقليز ّية إنتصبت مجموعة أخرى هي المجموعة
الرأسمال ّية في وقت ُحجزت ُفيه
سلب  .جاءت لتجلس إلى الوليمة ّ
األلمان ّية األكثر جشعا و قدرة على ال ّنهب و ال ّ
كل ُّ االماكن  ...هذا هو تاريخ الدبلوماس ّية للعقود القليلة الماضية الذي ال يمكن ألحد إنكاره  .إ ّنه لوحده الذي
ج سياسة العمالقين اللّذين بسطا إستغاللهما
قرون بأنّ الحرب الحال ّية نتا ُ
يحدّ د لكم الحل ّ لمشكل الحرب و يجعلكم ُت ّ
المالي على العالم بأسره و اقتسماه إقتصاديا قبل إندالع الحرب .
الحتمي إعادة إقتسام هذه الهيمنة » .
فكان ال بدّ لهما أن يتصادما أل ّنه من وجهة نظر رأسمال ّية صار من
ّ
ورد بكتاب جاك دروز " أسباب الحرب العالميّة األولى " .منشورات سوي  ،باريس 3791

وثيقة عدد  : 2حادثة سراييفو يوم  28جوان 1111

المصدر  :كتاب التاريخ  .نشأة العالم المعاصر  1111 – 1881باريس 1188

الوثيقة عدد  : 3إنعكاسات الحرب على الواليات المتحدة االمريكية

تفوقا
فتفوقت صادراتها ّ
« قدّمــت الواليات الم ّتحدة [االمريك ّية ] خالل الحرب تمويــنات ضخمة لدول الوفاق ّ .
كبيرا على وارداتها و بلغ فائض الميزان التجاري خالل أشهر الحرب (  15شهرا )  51ملــيارات و  011مليون
دوالر بينما لم يتجاوز هذا الفائض  0مليــارات و  7ماليين فرنك خالل  521سنة إمتدّت من  5770و ...5051
للذهب على الواليات الم ّتحدة التي بلغ رصيدها من ّ
الصادرات تد ّفــق هـائل ّ
الذهب
و من نتائج هذا الت ّيار
القوي من ّ
ّ
الرصيد العالمي تقريبا » .
ما يقارب  3مليارات من الدوالرات في سنة  ، 5050أي ما يساوي ثلث ّ
أ  .ديمانجون

" تراجع أوروبا "  ،دار بايو للنّشر

9191

أدرس الوثائق مستعينا باألسئلة التالية :
 /5أبرز انطالقا من الوثائق  5و  2أسباب الحرب العالم ّية األولى .
 / 2ب ّين اعتمادا على الوثيقة  3إنعكاسات هذه الحرب على الواليات الم ّتحدة االمريك ّية .

المنهجية  9 :ن

المعلومات  5 :ن

اللّغة  9 :ن

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

الجغــــــــرافيا ( 12ن)
الموضوع  :مقال
األدفاق التجاريّة العالميّة :
 أبرز مظاهرنموّها .
 إشرح دور العوامل اإلقتصاديّة و التقنيّة في هذا النّمو .

المعلومات  8:ن

المنهجية  3 :ن

اللّغة  9 :ن

