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 امتحان الجه．ي ام．حد لنيل 

 む5102ورة ي．ني．  -البكال．رياشهاむة 

 :مدة إنجاら س 5

5 – 3* 
 :امعامل

مـــــــــــــــــــــ．ضـــــــــــــــــــــــ．عا  

 أكاむيمية الجه．ية للتربية والتك．ين
 لجهة الدار البيضاء الكبر・ 

 

 علوュ تجريبية و علوュ رياضية و العلوュ الشرعية بالتعليュ اأصيل
 *علوュ ااقتصاد و التدبير – 

 

  :الشعبة أو امسلك

 :اماむة التاريみ و الجغよافيا
 اأول :امست．・ 

ゅافيゲدة الجغゅئــق  : مゅل بوثــゅغわ01/01ااش 
 .الوثゅثق الثاゐ اآتية من أجل إنجコゅ المطلوゆ( ئي)اقゲأ

 ヱ حصتゅヰ من やلキゅらヨاや3112 れاقتصキゅيる من やلゅツらئع سるレ صれやキケやヱ ヱ れやケキゅ بعض やلقや1 :  ンヲلヲثيقケ るقم 
るيヨلゅلعや るيケゅلتجや(  .るيヲゃヨلや るらسレلゅب ヱ れやケاヱギلや من ゲاييヨلゅب) 

れやキケやヲلــや れやケキゅلــصــや  
 ゆ るلحصや るヨلقيや بـ 

(ケاヱキ ケゅملي) 
 ゆ るلحصや  るヨلقيやبـ 

(ケاヱキ ケゅملي) 3112 3112 3112 3112 
 や メヱキاتحや キゅأケヱبي 4104 01 22 4110 01 22
12 14 3232 8 2 1202 れゅايヲلや るيムيゲأمや りギتحヨلや 
  やلصين 3312 0 13 1221 4 11

Source : OMC, www.wto.org (Visité le 17/04/2015) et images économiques du monde 2015, p 80                 (فゲبتص)  

 :や3لヲثيقケ るقم 

فゅعا やستやゲتيجيゅ في  ヱ ي⊥عや ギلتصギيや ヱ ゲاستيキやゲ، يحتل やاتحや キゅأケヱبي حゅليや ゅلゲヨتや るらأヱلヴ عゅلヨيゅ من حيث >>  

ヱ ،るليヱギلや りケゅلتجや ガلや ヱ ئعゅツらلや ケヱゲم るيゲحت بحヨس りギحヲم ベヲعل تأسيس سヘلك بクمـギأشـや ヱ れゅـガــソゅ ،

やقتصロキゅ من بين やاقتصや れやキゅلعゅلヨيる  صレفヱ ي. ينين بلやギنه やلثゅヨنيや ヱ るلعゲゼبやヱاستثや れやケゅヨأجらレيや ヱ るلゲسゅميل 

ヲج   ⊥ヨلや بين ゅلم مゅلعや ته معケゅت تجヘعゅツت クま ،ゲيギلتصや ヲنح ゲأكث る ∠ヰ1222  ヱ3111 ، ギيヘتست ヱ  れゅツيヘガلتや ته منやキケやヱ

 ヱسيقレمن ت ヱ ،るكيゲヨلجや れやコゅامتيや سゅئه لسيゅツأعゅるيレヅヲلや مヰت ،ヱ فسيゅレبت ロキゅقتصや يزヨيتる  メゅفي مج るيヲق

 .يレتجやゅヰاختやゲعや れゅلتقレيや ヱ るابتや れやケゅムلゲムヘيや ヱ るلعلヨيや るلتي 

るレهやゲلや るيキゅاقتصや るمコأや ءやゲمن ج れゲغل تأثゼلや ソゲف ゲفيヲت ヱ ヵキゅاقتصや ヲヨレلや れやゲشぽم ラا  أま ،  ギيやمن تز ヱ

ゅヰيتゅヨح ギقص りヲخل بقギبي للتヱケأや キゅاتحや فعキ ゅ  ヨم ،るيケゅلتجや れゅلعامや ヱ るيゲムヘلや れゅيムلヨلل るレصゲلقや れゅليヨع،  ゅ まم 

 <<.ラヱゅ مع سلطや れゅلらلや ラやギلゅレميる لتقヲيる أنظや るヨلやゲヨقるら لギيゅヰ لحゅヨيる هや ログلحقベヲعゲらمレظや るヨلتجや りケゅلعゅلヨيる، أヱ بゅلتع

Source :www.europa.eu   فゲبتص  

 

 

 



 む5102ورة يونيو  -البكالورياامتحان الجهوي اموحد لنيل شهاむة  

 ン/ヲ :الصفحة

 الــتــاريــみ و الــجــغــرافــيــا: اماむة

 
 

 ュرق るثيقヱ3ال: 
تعطيل   ヱ تجنゆ ،ركزれ الصين عヴヤ النمヱ ااقتصゅدヱ ヵ أهمれヤ سيゅستゅヰ الخゅرجيる لتゅヘدヵ مヱاجるヰ الدヱل الكبرى >>

るالتنمي るيヤعم (...)ゅدهゅاقتص ヱأدى نم ヱ ،  るفسゅالمن ヱ れراゅااستثم ヱ الヱس اأمヱتزايد رؤ ヴلمي  إلゅى العヱالمست ヴヤع
بدأれ أجヱاء الصراع تسيطر عヱ ، ヴヤ انヰيゅر القطبيる الثنゅئي1ヰヰヱ )...(، るشتنبر  ヱヱخゅصる بعد تداعيれゅ أحداث  (...)

اشتعゅل الحرゆ التجゅريる بين الヱايれゅ المتحدة اأمريكيヱ る ااتحゅد  زاد احتمゅلヱ ، العاقれゅ التجゅريる بين الدヱل الكبرى
 قヱانينتعゅرض مع بشكل ي ،ヱن اأمريكي لإعゅヘءاれ الضريبيる الذヵ يدعュ الشركれゅ اأمريكيるــゅنــقـゆ الـبـبس، اأヱربي

るلميゅرة العゅالتج るمنظم ،ゅالمتحدة اأمر كم れゅايヱال ヱ بين الصين ヵرゅفس التجゅالتن ュاحتدるهذه  .(...) يكي れأصبحヱ
صعヱبる الصゅدراれ اأمريكيる بゅلمقゅبل تヱاجه  ،سヱقゅ حيヱيる لヤصゅدراれ الصينيる (الヱايれゅ المتحدة اأمريكيる)اأخيرة 

ين، ヱ لتخطي هذه العقبれゅ اتجれヰ في غزヱ اأسヱاベ الصينيる مَمゅ أدى إلヴ تزايد العجز التجゅرヵ اأمريكي مع الص
 <<.ين بヰدف الヱصヱل لヤمستポヤヰ الصينيصإقゅمる فرヱع لゅヰ في ال متعددة الجنسيれゅالشركれゅ ال

 (بتصرف) 1ヱـ  3ヰ، ص 1ヰヱヰكريュ أبヱ حاヱة ヱ مرヱان قبان، الصين قヱة اقتصゅديる عゅلميる صゅعدة، مركز الدراسれゅ ااستراتيجيる، دمشق،      
 

ゆالمطلو:  

 (ن9)بゅأعمدة               إلヴ مبيゅن  1في الヱثيقヱ (ゆ %)  るارداれالصゅدراヱ れ المعطيれゅ حصる ( ヵ) ـ حヱل1

1  るثيقヱال ヴヤدا عゅ(ن1)     :                                                                                     1ـ اعتم 

 ااقتصゅديる الثاث لقヱى تطヱر حصる صゅدراヱ ヱ れارداれ ا( ي) قارن ـ    

   .ين ヱ الヱايれゅ المتحدة اأمريكيヱるضعيる الميزان التجゅرヵ لكل من الص(  ヵ) استخلصـ     

                                                            (ن1.5)                                                               :من الヱثيقتين المعطيれゅ اآتيる (ي)استخرج ـ   9

     ュرق るثيقヱ1أـ من ال : 

 ؛اأヱرヱبيمظゅهر قヱة  تجゅرة ااتحゅد  ـ      

 ؛منゅヰ  الصعヱبれゅ التي يヱاجゅヰヰ ااتحゅد اأヱرヱبي ヱ اإجراءاれ التي اتخذهゅ لヤحد ـ      

 ュرق るثيقヱـ من ال ゆ9 : るديゅى ااقتصヱبين الق ヵرゅفس التجゅهر التنゅمظ. 

 (ن1.5)                                                                             :اعتمゅدا عヴヤ الヱثيقتين (ي)فسر ـ  1

 اأヱرヱبي في ااتحゅد تجゅرة القヱة   : 1من الヱثيقる رقュ  أ ـ       

 الثاث التنゅفس التجゅرヵ بين القヱى ااقتصゅديる :9من الヱثيقる رقゆ  ュ ـ       

ゅدا ــمـتــ، اعゅヰ التحديれゅ التي تヱاجه اقتصゅد الヱايれゅ المتحدة اأمريكيるفي (ين)تبرزفقرة مركزة  (ي)اكتゆ ـ  5

 (ن 1)                                                                                                    . عヴヤ مゅ درسته
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 الــجــغــرافــيــاالــتــاريــみ و : اماむة        

 

 

 

 

 01/01كتابة موضوع مقالي : مادة التاريخ : ثانيا    

                      ゆعين اآتيين( ي)اكتヱضヱفي أحد الم ،ポرゅاختي ゆحس: 

 

 :الموضوع اأول
 إلヴ انداع حرゆ كヱنيる 02بدايる القرن  ヱ 91أدى التنゅفس اأمبريゅلي اأヱربي في أヱاخر القرن     

لثقゅヰヤ فقدان أヱربゅ  تحヱاれ سيゅسيヱ る اقتصゅديヱ る تسببれ في خسゅئر بشريヱ る ، (9191ـ  9191)

ヱ ヵدゅااقتص ヵلمي العسكرゅالصعيد الع ヴヤع . 

    ゆ( ي)اكت ゅليゅمق ゅعヱضヱفيه  (ين)توضح م:  

.02ュبدايる القرن  ヱ 91في أヱاخر القرن  اأヱربيるالتنゅفس اأمبريゅلي بين الدヱل  ヱ ヱسゅئل  دヱافعـ     

.نداع الحرゆ العゅلميる اأヱلヴ ا ـ  اأزمれゅ الدヱليる الممヰدة    

.ااقتصゅديヱ る السيゅسيる لヤحرゆ العゅلميる اأヱلヴ ـ النتゅئج    

------------------------------------------------------ 

 :  المヱضヱع الثゅني 

 

ستغال ا اأヱل من القرن العشرين، ヱ تعرض ي النصفخضع المغرゆ لاحتال ااستعمゅرヵ ف

 . ضده ممゅ أثゅر ردヱد فعل المغゅربる البشريヱ ،る تعمゅرヵ استヰدف مヱارده ااقتصゅديるاس

 ゆع (ي)اكتヱضヱمゅ ليゅمقゅ يأتي( ين)برزت ゅفيه م:  

 ؛ヱ1111  1111مゅ بين  المغرゆ ـ التنゅفس اأمبريゅلي حヱل  

 المجتمع المغربي؛أثره عヱ ヴヤ  في الميدان الفاحيلヤمغرゆ مظゅهر ااستغال ااستعمゅرヵ ـ   

 .ゅ1191  ュ ヱ 1944 ュه ااستغال ااستعمゅرヵ مゅ بين فعل المغゅربる تج ヱدـ رد 
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 امتحاî الجه．ي ام．حد لنيل 

 む5102ورة ي．ني．  -البكال．رياشهاむة 

 :مدة إنجاら س 5

5 - 3* 
 :امعامل

 عناصよ إجابة وسلê التنقيط

 أكاむيمية الجه．ية للتربية والتك．ين
 لجهة الدار البيضاء الكبر・ 

 

 علوュ تجريبية و علوュ رياضية و العلوュ الشرعية بالتعليュ اأصيل
 *علوュ ااقتصاد و التدبير – 

 

 الشعبة أو امسلك

 :اماむة الجغよافيااريみ و الت
 اأول :امست．・ 

 

 :ااشتغال بالوثائق:مادة الجغرافيا
 ヱ .يلヱتح  るحص れゅالمعطي ヱ れدراゅالصれارداヱ ن بゅمبي ヴإلゅزゅط اإنجヱس ) أعمدة يراعي شرゅالمقي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (ـ المヘتゅح ـ الدقる ـ العنヱان
ヲ   ـるرنゅا مق れارداヱ ヱ れدراゅص るر حصヱى تطヱالثاثلق ヵرゅالميزان التج るضعيヱ استخاص ヱ ،

 ؛لكل من الصين ヱ الヱايれゅ المتحدة
るرنゅـ مق れارداヱ ヱ れدراゅص るر حصヱالمتحدة تط れゅايヱال ヱ الصين ヱ بيヱرヱد اأゅكل من ااتح: 

 ....كل مゅ يヘيد تراجع حصる كل من ااتحゅد اأヱرヱبي ヱ الヱايれゅ المتحدة مقゅبل تزايد مثيヤتゅヰ في الصين
 : ヱضعيる الميزان التجゅرヵ لكل من الصين ヱ الヱايれゅ المتحدة اأمريكيる صـ استخا

 .ヱ يعرف الميزن التجゅرヵ اأمريكي عجزا ゅ، الصيني فゅئضالميزان التجゅرヵ  يحقق
 ン   ثيقتينج ااستخرـヱمن ال れゅالمعطي: (ヲ.2ن) 
 : ヲمن الヱثيقる رقュ ـ أ

  :مظاهر قوة  تجارة ااتحاد اأوروبي* 
 في التجゅرة الدヱليゅ  るفゅعا استرتيجي اأرヱبي كヱن ااتحゅد ـ

 .مركز الصدارة في التجゅرة الدヱليる ـ تضゅعف تجゅرته مع العゅلュ  هـ احتال
 :الصعوباれ التي يواجヰヰا ااتحاد اأوروبي و اإجراءاれ التي اتخذها للحد منヰا* 
 تأثير اأزمる عヴヤ النمヱ ااقتصゅدヱ ヵ مجゅل التشغيل ـ : الصعヱبれゅ التي يヱاجゅヰヰ ااتحゅد  

   るالقرصن るيヤـ تزايد عم れゅكيヤمヤلるريゅالتج れماゅمعヤل ヱ るكريヘال 
れاإجراءا: ヤـال  るلميゅرة العゅالتج るمنظم ヴء إلヱج  るيゅلحم  るميゅدان النヤن مع البヱゅالتعるكريヘال ベヱالحق. 

  
 ュرق るثيقヱـ من ال ゆン: 

 :القوى ااقتصاديةافس التجاري بين التنحدة مظاهر * 
راれ الصينيる تヱسع الصゅدمنゅفسる بين مخヤف القヱى ااقتصゅديる الヱاردة في الヱثيقる ـ ال احتداュ  ـ 

るالصيني ベاヱاأس ヱعن غز るاأمريكي れدراゅبل عجز الصゅمق ، るاأمريكي ベاヱأسゅب ... 
ヴ  ثيقتين من خال ريسفتالـヱال(:ヱ.2 ن) 

إنشゅء سベヱ مヱحدة تيسر مرヱر  :ヲ ゆاأヱرヱبي من خال الヱثيقる رقュ  قヱة تجゅرة ااتحゅد رتヘسأ ـ 
ヱ الرسゅميل ـ ااستゅヘدة من ااستثمゅراれ اأجنبيヱ る من التخヘيضヱ れゅاامتيゅزاれ الجمركيる عヴヤ  البضゅئع

 ...لسيゅسる الヱطنيる من قبل اأعضゅءالヱارداれ ـ تنسيق ا
 القطبيる الثنゅئيる نゅヰيるـ  : بـالتنゅفس التجゅرヵ بين القヱى ااقتصゅديる يヘسر   ゆ ـ 

  نصヱص منظمる التجゅرة العゅلميるالمتعゅرض مع  ـ القゅنヱن اأمريكي              
 :كل مゅ يقゅرゆ :صゅد الヱايれゅ المتحدة اأمريكيるالتحديれゅ التي تヱاجه اقت إبرازفقرة مركزة  ةباكتـ  2

 ـ ثقل الゅヘتヱرة النヘطي  ヱ شدة المنゅفسる الخゅرجيる ـ عجز الميزان التجゅرヵ فゅئض اانتゅج  ـ

 ......ـ التヱヤثكثرة استヰاポ المヱاد اأヱليヱ るمصゅدر الطゅقヱ るالヤجヱء إلヴ ااستيراد  ـ 
 

 

   ン ن  

 

ヱ ن  

 

 

 

 

 

ヲ.2 ن  

 

 

 

( ن52.0)
 لكل عنصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ن2..5)  

 

 

(ن2..5)  

 

ヲ ن  
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 سلê التنقيط  عناصر إجابة و         الجغرافيا  التاريみ و: اماむة        

 

 
 
 
 
 
ヲ  ن 
ヱ ن 

 
 
ヲ ن 

 
 

(52ヲ0ن) 
لكل 
 عنصر

 
 
 
 

(ヱن   ) 
(ヱن   ) 

 
 

ンن 
 

 (ن5.51))
لكل 
 عنصر

 

 
 :ااختيار بين موضوعين مقاليين: مادة التاريخ 
 
  :المヱضヱع اأヱل   
 

 (520)تصميュ منゅسゆ  –( 52.0)خゅتمる منゅسبる ( 52.0)مقدمる منゅسبる : الجانゆ المنヰجي
 (لغる سヤيمる من اأخطゅء ـ خط ヱاضح ヱ مقرヱء ـ شكل مقبヱل في تقديュ المنتヱج) : الجانゆ الشكلي

 
  :الجانゆ المعرفي

 :02وبداية القرن  91ي أواخر القرن التنافس اأمبريالي ف و وسائل دوافع    
 :الدوافع* 

  ،المヱاد اأヱليヱ るمصゅدر الطゅقる جゆヤلمنゅفذ ال الحゅجる إلヴتزايد ـ  
 ،الصنゅعي تصريف فゅئض اإنتゅجـ البحث عن اأسヱاベ ل 
 ،ستثمゅر الرسゅميلالحゅجる إلヴ منゅفذ اـ  
 ヱ るعيゅكل ااجتمゅفي حل المش るالضغط ـ الرغب  ゅربヱأ ヴヤني عゅالسك.... 

 :الوسائل*
 تكヱين التحゅلれゅヘ العسكريる ـ    
 ...نحヱ التسヤح  السبベゅ ـ عقد اتゅヘقيれゅـ    

 .حرゆ العالمية اأولى لل ヰدةمالماأزماれ الدولية   
 .ヱ(ヱ0ヱヱ)الثゅنيる ( ヱ050)اأヱلヴ  يるزمる المغرباأ ـ 

 .ヱ(ヱ0ヱン)الثゅنيる ( ヱ051)أزمる البヤقゅن اأヱلヴ  ـ     
 .نحヱ ااصطداュ العسكرヵ تヱتر العاقれゅ الدヱليヱ る السير<  =        

 .و السياسية فاれ الحرゆ ااقتصاديةمخل  

 *  るديゅااقتص れゅヘヤالمخ:                                               

 .انヰيゅر ااقتصゅد اأヱربي من حيث اإنتゅج ヱالتصدير ـ    

 ..انヰيゅرالعماヱ れارتゅヘع اأسعゅرـ    

 .. .ااقتراض ヱالعجز في الميزان التجゅرヵ ـ   

 * るسيゅالسي れゅヘヤالمخ: 
 ...معゅهدة فرسヵゅ كفرض معゅهداれ قゅسيる عヴヤ الدヱل المنヰزمる  ـ    
 .برヱز دヱل جديدة ヱاختゅヘء اامبراطヱريれゅ التقヤيديる،  : السيゅسيる أヱربゅتغير الخريطる  ـ   

 .تأسيس عصبる اأمュ لヤحد من النزاعれゅ الدヱليる  ـ   
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 عناصر إجابة وسلê التنقيط          التاريみ و الجغرافيا: اماむة        
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 :ااختيار بين موضوعين مقاليين: مادة التاريخ 
 : الموضوع الثاني    
 

 (570)تصميュ منゅسゆ  –( 57.0)خゅتمる منゅسبる ( 57.0)مقدمる منゅسبる : الجانゆ المنヰجي
 (لغる سヤيمる من اأخطゅء ـ خط ヱاضح ヱ مقرヱء ـ شكل مقبヱل في تقديュ المنتヱج)) :الجانゆ الشكلي

  :الجانゆ المعرفي
 (4091/4041):على المغرゆ التنافس اإمبريالي

 1111ـ ااتベゅヘ الヱدヵ ـ زيゅرة غيュヱ الثゅني لطنجる ـ مؤتمر الجزيرة ـ ااتベゅヘ األمゅني ـ الヘرنسي 
 المغربي؛  المجتمعاو أثره على  في الميدان الفاحيللمغرゆ مظاهر ااستغال ااستعماري  
  ( ن ヲ) :مظゅهر ااستغال ااستعمゅرヵ الヘاحي*

لヤمعمرين   من الヘاحين المغゅربヱ るتヱヘيتゅヰ اأراضي الزراعيるنزع ـ   

ヱ الخゅص  الرسمي : ااستعمゅر الヘاحي /ـ ااستيطゅن الزراعي    

    تصدير ヱ تضرر الヘاحる المعيشيるزراعれゅ تسヱيقيる مヱجるヰ لヤ دخゅلإ ـ

 (ن ヲ) :المغربي المجتمعااستعمゅرヵ عヴヤ  ثر ااستغالـ أ *
るالمغربي るديゅفي الب るيديヤالتق れゅالبني ポكヘـ ت 

. ヱخضヱعュヰ أعمゅل السخرةヱ مصゅدرة محゅصيュヰヤ  تزايد بؤس الヘاحين المغゅربる لヘقدانュヰ أراضيュヰـ   

 تحヱل الヘاحين إلヴ أجراء عند المعمرين في البヱادヵ  ـ  
 るيヱجرة القرヰالمدن ـ تزايد ال ヱاحي  نحヘل الヱتحヱن  ヴإل"るريゅليتヱبر "るمزري るضعيヱ تعيش في...  

.ュ  ヱ1111  1191رد فعل المغاربة تجاه ااستغال ااستعماري ما بين    

 るلمدن المغربيゅب るطنيヱال るـ نشأة الحرك 
るلبゅـ المط れゅإصاحゅب  (れゅمج  اإصاحゅبرن  )   

  ゅヱ444استقال سنる بالمطゅلبる تقدبヱ  ュثيقる ـ 

 
 


