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 ساعتان

 ن01:جغرافيامادة ال 
.إنجاز المطゆヱヤفي أمامポ مجمヱعる من الヱثائベ، اقرأها بتمعن ヱاعتمد ما درسته  :   

 :  ュرق るثيقヱ0ال  

" れبفضل  ا زال ポذل ヱ   ضゅبضヤلمي لゅل مصدر عヱأ ヱ ردヱل مستヱأ るالمتحدة اأمريكي れゅايヱال るمقيم れغヤب れداゅب
ン6ヴ7  るار أمريكي سنヱر دゅيヤ1مヰヱヱ غヤب ゅبينم  ヵ687 عجزها التجار  るدل نسبゅيع ゅم ヵار  أヱر دゅيヤمن  %7.1م

ュゅي الخヤالداخ ゅヰتجゅن. 
 ヵرゅالتج ゅヰضضゅغ فヤب ヱ   ضゅرة البضゅفي تج るلميゅالع るنيゅالث るتحتل الصين المرتب ヱヱ77  ゅم  ヵار أمريكي  أヱر دゅيヤم

 るدل نسبゅ1يع.ヱ%   الناتج منュي الخاヤالداخ. 
من النゅتج  %ヱ7.ヱ يشكل نسبる  أمريكي مヤيゅر دヱار 1ヱ8عゅلميヱ  ゅ سجれヤ فゅضضゅ تجゅريゅ بヤغ  ثゅلثる الرتゆ ألمゅنيヱ ゅ ت  

ュゅي الخヤالداخ".                   
OMC, Statistiques du commerce mondial 2012. ュرق るثيقヱالヲ:  

   

 
        Op .cit. 

 ュرق るثيقヱالン: 
ع تポヤ البطゅقれゅ  تヱزヱ (. food stamps)' بطゅقれゅ التغذيる' من من اأسر بゅلヱايれゅ المتحدة اأمريكيヱ7% る تستفيد" 

 ゅヰヤل دخボاأسر التي ي ヴヤع  れゅايヱال ゆقرعن حسヘال るدل عتبゅيع ヱأゅヰ. 
نسي  لヱيزيゅنゅ  يتبي  اليسيمي مسمستمر  ヱ يتجヱゅز في خمس ヱايれゅ  في تزايدعمヱمゅ تポヤ البطゅقれゅ  مستعمヤيإن عدد 

 .من مجمヱع السكゅن %1ヰنسبる  غヱنيرالنيヱمكسيヱ ポ اأ  
 ンヰヰمن مجمヱع سكゅن الヱايれゅ المتحدة اأمريكيる البゅلغ حヱالي   يعيشヱن تحれ عتبる الفボرمヤيヱن أمريكي  ヴ7.1إن  

 るن نسمヱيヤم" 
Le Monde, Le bilan du Monde, ed 2012, p 144. 
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るحヘالص るبيゲالمغ るالمملك 
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 ヲ/ヲ         ممدرسヱن -  ـ أヱلヴ ع ش ـ ع تج ـ ع رـ ع اヱ ベ تد العاديるـ مヱحد جヵヱヰ ـ تاريخ ヱ جغرافيا ـ ヲ10ンامتحاناれ الباكヱヤريا 
  ゆヱヤالمط: 

 
 

ヱ-  ュتين رقボثيヱتحته خط في ال ゅعرف مヱ  ュرق ヱン.................................................................ヰヱ.7ن 
-  ヵرゅتج الدا –العجز التجゅالن ュゅي الخヤر –خボالف るعتب. 
   المبゅداれ الخゅرجيる بكل من الヱايれゅ المتحدة ヱ الصين إبراز مظゅمر قヱةفي  1رقヱ ヱ   ュرقュ  الヱثيボتين استثمر -1

 نヰン.7.........................................................المفسرة لゅヰ حديد العヱامل ااقتصゅديるمكتسبポ في ت ヱ اعتمد
ン- استضن ュرق るボثيヱن الヱبمضم ゅسゅ1  دゅل ااتحヱج دゅفي اندم るريゅة التجヱボر الヱحدد د  ポمكتسب ヴヤدا عゅاعتم ヱ

 نヰン....................................................................................................................اأヱربي
ヴ-  ュرق るボثيヱاعتمد الン ضيヱلت ポمكتسب ヱゅاجه ااقتصヱالتي ت るعيゅااجتم れゅد اأمريكيح التحدي..................ヰ1ن 

 
ن01: تاريخال  مادة

احد اヱ في ゆط كتボفポرゅاختي ゆليين حسゅعين التヱضヱمن الم: 
 

 لヱع اأヱضヱالم: 

            ヱدان أヤفي ب るصゅلي  خゅالرأسم ュلゅالع ゅヰالتي عرف るليゅالم ヱ るديゅااقتص れراヱالتط れأحدث  るالغربي ゅرب
 るヤالمرح ポヤفي ت るربيヱاأ るليゅالرأسم れطبع るفكري ヱ るعيゅاجتم れاヱتح ヵس  عشر الميادゅرن التボخال ال

るريخيゅالت. 
 :أكتゆ مヱضヱعゅ مゅボليゅ  من مボدمヱ る عر  ヱ خゅتمる  تركز فيه عヴヤ مゅ يヤي

 
 ゅヰامل المفسرة لヱالع ヱ るعيゅااجتم れاヱمر التحゅمظ. 
  مرゅالفمظ れاヱالتحゅヰضجゅنت ヱ るكري. 
 

 نيゅع الثヱضヱالم: 

 
أصبح المボيュ العュゅ يほمر الحكヱمる مبゅشرة إذ  إدارةشيضゅ فشيضゅ شكل بدأ نظュゅ الحمゅيる يتخذ  ヱ217سنる  منذ ابتعゅد ليヱطي>> 

 れراراボذ الゅتخゅب るالشريف ゅبشكل ...التي يريدم れقرارا れأصدر ヱ المخزن れزヱゅتج ゅكثيرا م るمゅالع るمゅبل إن اإق
 <<فكゅنれ لゅヰ سヤطる مطるボヤ ا تحد منゅヰ إا تヱجيれゅヰ الحكヱمる الفرنسيる مبゅشر 

René Galissot , Le patronat européen du Maroc, ed Techniques nord-africaines, Rabat, 1964, p 14 . 

 تحヤل فيهاستضنゅسゅ بمضمヱن الヱثيヱ るボ اعتمゅدا عヴヤ مゅ درسته  اكتゆ مヱضヱعゅ مゅボليゅ ـ من مボدمヱ る عر  ヱ خゅتمるـ 
 :العنصرين التゅليين الحمゅيる مركزا عヴヤ المغرゆ تحれ نظュゅ مヱضヱع  

 
 るيゅمدة الحمゅن معヱم  مضم るالمتبع るسゅق  السيゅتن. 
 ヵرゅل ااستغال ااستعمゅأشك ヱ المجتم ヴヤع ゅيالمغرب أثرم. 
  
 
 
 
 

るظヱحヤالعمل بعين ااعت: م ュتنظي ヱ الجغرافي ヱ ريخيゅجين التヰد النゅخذ اعتمぼر عند التصحيحيゅب. 
 



  

るليゅصر التゅالمترشحين من العن れゅبゅإج ゆالتنقيط :يستحسن اقترا ュヤس 

ن01: جغرافيامادة ال 

ヱ-  ュتين رقボثيヱتحته خط في ال ゅتعريف مヱ  ュرق ヱン :لヱالشم ヱ るلدقゅب ュبل كل تعريف يتسボي. 
-  ヵرゅالعجز التج–  ュゅي الخヤتج الداخゅر –النボالف るعتب. 
ヲ- أ-  れゅايヱبكل من ال るرجيゅالخ れداゅالمب るضعيヱ تينتشخيصボثيヱر الゅستثمゅالصين ب ヱ المتحدة  ュرقヱ     

 ュرق ヱヲ: 
-るالمتحدة اأمريكي れゅايヱال :れارداヱال ヱ れدراゅى الصヱمست ヴヤع るلميゅاحتال الصدارة الع. 

ل المرتبる الثゅنيる العゅلميる  تحボي  فゅض  تجゅرヵ سنヵヱ يسゅمュ في الرف  من النゅتج الداخヤي احتا: الصين-
ュゅالخ. 
     ゆ-دゅعتمゅب ゅتفسيرم ゆالمكتس : 
- るالمتحدة اأمريكي れゅايヱال : るشبك るفゅلي  كثゅة التركيز الرأسمヱق  るليヱاد اأヱفرة المヱ ヱ جゅة اإنتヱق

れراゅااستثم ュع حجゅارتف  れاصاヱرجي المゅي  الخヱالتس れゅر شركヱرج  دゅفي الخ れمداゅر معヱد  
.التبゅدل الحر  ميمنる الثゅلヱث العゅلمي عヴヤ المنظمる العゅلميる لヤتجゅرة  

تنヱع اإنتゅج  ヱفرة المヱاد اأヱليる  تحرير المبゅداれ الخゅرجيる في إطゅر اانفتゅح  تحديث : الصين-
る  تنヱع اأسヱا  التجゅريる م  التركيز عヴヤ بヤدان البنيる التحتيる  استボطゆゅ ضخュ لاستثمゅراれ الخゅرجي

るفسيゅة التنヱق ヱ るヤالعم るقيم  ゅانخف  れゅجヱر المنتゅأسع  ゅانخف  ゆヱالجن .  
ン-  ュرق るボثيヱن الヱبمضم ゅسゅربي استضنヱد اأゅل ااتحヱج دゅفي اندم るريゅة التجヱボر الヱتحديد دヲ  داゅاعتم ヱ

ゆالمكتس ヴヤع: 
-  ュرق るボثيヱشر الぼتヲ ゅارتف ヴヤفي ع るヤدان الممثヤقي البゅم  ب るرنゅボدن مゅالمع ヱ れゅقヱالمحر れارداヱ るع قيم

 .المبيゅن
 .اعتمゅد نظュゅ اقتصゅدヵ ليبرالي قゅضュ عヴヤ المنゅفسる الحرة -
-  るالبيني れداゅالمب るيヱحدةحيヱالم るديゅااقتص れゅسゅالسي ヱ  ヱربي بفضل السヱد اأゅداخل ااتح. 
 .تحゅد اأヱربي في المبゅداれ العゅلميるأمميる مسゅممる التجゅرة الخゅرجيる لا -
ヴ- ゅاجه ااقتصヱالتي ت るعيゅااجتم れゅضيح التحديヱت ュرق るボثيヱال ヴヤدا عゅد اأمريكي اعتمン ゆالمكتس ヱ: 
 :3الوثيقة رقم  من -أ
 .تزايد عدد اأمريكيين الグين يعيشوラ تحت عتبة الفقر -
 .グية، و تヨركزهم في وسط و جنوゆ البادالتفاوれ الヨجالي عヤى صعيد الヨستفيدين من بトاقاれ التغ -

 :ゆ ـ من الヨكتسب
 .مشكل العنصرية  -
 .تفاوれ مستوン الدخل و ドروف العيش مجاليا و عرقيا -
 .مشكل البトالة -
 .مشكل الヰجرり السرية -
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るحヘالص るبيゲالمغ るالمملك 
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  لヱع اأヱضヱالم: 

جيヰالمن ゆنゅالج. 
يヤالشك ゆنゅالج. 
  يヤيヤالتح ゆنゅي: الجヤي ゅظيف مヱيفتر  ت: 

1- ゅヰامل المفسرة لヱالع ヱ るعيゅااجتم れاヱمر التحゅمظ: 
 .ي ヱ المعيشيتحヱل ديمヱغرافي نتيجる لانفجゅر السكゅني المرتبط بتحسن المستヱى الصح: ـ السكゅن

ヵس  الحضرヱف: ـ التゅجرة من اأريヰال ヱ るعيゅرة الصنヱالمدن بفعل الث るكنゅتزايد س. 
るعيゅااجتم るل البيضヱتعيش : ـ تح るヤمستغ るヤمゅع るボطب ヱ  دゅفي ااقتص るمتحكم ヱ るيヱق るازيヱرجヱتشكل ب

るسيゅق ゅعゅضヱأ. 
ヲ-  ゅヰضجゅنت ヱ るالفكري れاヱالتح: 

るالفكري れراゅرا: ـ التيゅالتي るمجتم  اشتراكي كنتيج るمゅمي المتنبئ بإقヤالع ヱ ヵヱゅبヱالط ゅヰمن ヱ るااشتراكي れ
 .لヤصراع الطبボي

تほسيس النゅボبれゅ : حركれゅ عمゅليる نتيجる لヱヤعي العمゅلي ヱ ظرヱف الحيゅة في ظل المجتم  الرأسمゅلي ـ ظヱヰر
 اشتراكيる  العمゅليる لヤدفゅع عن مصゅلح الطبるボ العゅمヱ るヤ التحゅلف م  اأحزاヱ ゆ التيゅراれ ا

るعيゅاجتم ヱ るنيヱنゅق ゆسゅمك れボボح ヱ... 
 

  
 
 

ع الヱضヱنيالمゅث: 

جيヰالمن ゆنゅالج. 
يヤالشك ゆنゅالج. 
يヤيヤالتح ゆنゅي: الجヤي ゅظيف مヱيفتر  ت: 

ヱるيゅمدة الحمゅن معヱم  مضم るالمتبع るسゅق  السيゅـ تن: 
ヰج ヴヤء عゅボتتمثل في اإب るطヤفي الس るاجيヱازد ヴإل るيゅمدة الحمゅقه تشير معゅإرف ヱ ز المخزن المغربيゅ

ليヱطي إلヴ جゅヰز إدارة مبゅشرة تيسر ظرヱف  ابتعゅدبجゅヰز مراقبる أجنبي  لكن نظュゅ الحمゅيる تحヱل بعد 
るري  الفرنسيゅالمش ヱ نゅااستيط ヱ れراゅعن طري  ااستثم ゆمغرヤل ヵرゅااستغال ااستعم. 

ヲヵرゅل ااستغال ااستعمゅالمجتم  المغربي ـ أشك ヴヤع ゅأثرم ヱ: 
 :أشكゅل ااستغال - أ

 .دヱر الشركヱ れゅ اأبنポゅ في سيطرة الرأسمゅليる اأヱربيる عヴヤ ااقتصゅد المغربي: ااستغال المゅلي.

 .انتزاع اأراضي ヱ ااستيطゅن الزراعي ヱ اامتمュゅ بゅلمنتヱج التسヱيボي: ااستغال الفاحي.

 .عヴヤ الصنゅعれゅ الخفيفる استخراج المعゅدن ヱ تصديرمゅ خゅمる  ااقتصゅر: ااستغال المنجمي.

.ヵرゅااستغال التج :るالفرنسي  ヱسヤل るالتبعي ヱ ヵرゅعجز الميزان التج  るرجيゅرة الخゅر التجゅاحتك... 
ゆ - ضج ااستغالゅالمجتم  نت ヴヤع: 
 .الفاحヱن -

 .الحرفيヱن -

 .التجゅر- -
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