انًًهكح انًغرتُح

شِ ـــاظج انثكانىرَا
االو ــترـــاٌ انحــِ ــوٌ انًىذـــظ نٍُـــل ـ
ظورج َىَُى2012

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ
><>>
األكاظًَُح اندهىَح نهترتُح وانتكىٍَ

ندهح انعار انثُضاء انكثري

انشعثح أو انًسهك :عهىو تدرَثُح و عهىو رَاضُح و انعهىو
انشرعُح تانتعهُى األصُم – عهىو االقتصاظ و انتعتُر*

انصفسح
يـعج اإلَداز
انًعايـم

راف ـٌـا
انًاظج  :الــ ـخـارٌــش والــجــغــ ــ
انًـىضــــــــىع

أوال :ياظج انتارَص 10/10 :يىضىع إخثارٌ
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انسُح األونً
انعورج انعاظَح

ـ االشتغال تانىثائق:

انىثُقح رقى : 1
" ثؼذ أٌ ٔضؼذانذشة (انؼبنًٛخ األٔنٗ )أٔصاسْب ،كبَبالَزمبل يٍ الزظبدٚبد انذشة إنٗ الزظبدٚبد انسهى أيشا يؼمذا،
دزٗ ثبنُسجخنهذٔل انًُزظشح َفسٓب ٔ.يًب ضبػف يٍ يزبػت يب ثؼذ انذشة :انُمض انشذٚذ ف ٙػذد انشجبة انؼبيم انز٘
سمظ انًالٌ٘٘ يُّ ف ٙيٛبد ٍٚانذشة .ثًُٛب كبَذ أٔسثب دُٛزان ف ٙدبجخ إنٗ يضٚذ يٍ األٚذ٘ انؼبيهخ إلطالح يب رخشة
يٍ األساض ٙانضساػٛخ ٔ ،يب رٓذو يٍ يؼبيهٕ يظبَغ ٔ .دٛش أٌ أػذادا ضخًخ يٍ سفٍ انُمم انزجبس٘ لذ أغشلذ
خالل انذشة ٔ أٌ طشق انًٕاطالد انز ٙداسد دٕنٓب انًؼبسككبَذ يخشثخ ،فمذ ٔاجٓذ أٔسثب يشبكم يؼمذح السزٛشاد
دبجبرٓب يٍ انخبسط .ثم إٌ ػًهٛخ االسزٛشاد َفسٓب رٕاجّ يشكالد يبنٛخ يؼمذح .إر اسزُفزد انذٔل انًمبرهخ يؼظى سطٛذْب
يٍ انزْت ف ٙسذ دبجٛبرٓب انؼسكشٚخ ( ٔ ) ...لذ دفؼذ ْزِ انظشٔف االلزظبدٚخثبنذٔل األٔسثٛخ إنٗ َٓجسٛبسخ االكزفبء
انزارْ ٔ .ٙزِ انسٛبسخ رؤد٘ إنٗ انزمهٛم يٍ دجى انزجبسح انذٔنٛخ األيش انز٘ أسٓى ف ٙرؼًٛك األصيخ االلزظبدٚخ".
ػجذ انؼضٚض سهًٛبٌ َٕاس ،أٔسثب يٍ انذشة انجشٔسٛخ انفشَسٛخ إنٗ انذشة انؼبنًٛخ انضبَٛخ  ،داس انفكش انؼشث ، ٙانمبْشح  ، 1982ص  ( 271 - 270ثزظشف )

انىثُقحرقى :2
" نمذ كبَذ اٜيبل يؼمٕدح نذٖ انجًبْٛش ػهٗ أٌ إٚطبنٛب ٔ لذ خشجذ يٍ انذشة يُزظشح نٍ رذظم فمظ ػهٗ يكبَخ
دٔنٛخ سفٛؼخ ،أٔ ػهٗ يكبست رشاثٛخ كجٛشح ،ثم أٚضب ػهٗ اسرفبع يسزٕٚبد انذخم انفشد٘ ٔ اصدْبس ث ٍٛيخزهف أفشاد
انشؼت ٔ .نكٍ اَزٓذ انذشة ثخٛجخ أيم إٚطبنٛب إصاء يٕلف انسهفاء انًؼبسع نألطًبع اإلٚطبنٛخ ٔ ،إصاء األصيخ
االلزظبدٚخ انكجٛشح انز ٙرؼشضذ نٓب إٚطبنٛب ف ٙأػمبة انذشة .فمذ ػبَذ إٚطبنٛب يٍ َمض شذٚذ ف ٙانفذى ٔ انذذٚذ
ٔ اسرفؼذ األسؼبس ثشكم جَُٕ ٔ ٙلهذ انكًٛبد انًؼشٔضخ يٍ انًٕاد انغزائٛخٔ ٔ .لغ انضشس أكضش ػهٗ انفئبد
يذذٔدح انذخم".
ػجذ انؼضٚض سهًٛبٌ َٕاس ٔ ػجذ انًجٛذ َؼُؼ ،ٙأٔسثب يٍ انضٕسح انفشَسٛخ إنٗ انذشة انؼبنًٛخ انضبَٛخ ،انُٓضخ انؼشثٛخ ثٛشٔد  ، 1973ص 535

انىثُقح رقى :3
" أيب األزيح االقتصاظَح انعانًُح (نسُخ  )1929فمذ سبػذد ػهٗ إضؼبف األَظًخ انجشنًبَٛخ انذًٚمشاطٛخ ٔ ،ػهٗ رمٕٚخ
األَظًخ انذٚكزبرٕسٚخ ثشكم ػبؤ ،ػهٗ انًجٙء بانُازَح إنٗ انذكى ف ٙأنًبَٛب ،كًب...سبػذد انذٔل انذٚكزبرٕسٚخ ػهٗ
انزفكٛش ف ٙانًدال انسُىٌ ٔانؼًم ثّٔ ،كبٌ يٍ انطجٛؼ ٙأٌ رظطذو إسادح ْزِ انذٔل ٔإسادح انشؼٕة انمبطُخ فْ ٙزِ
انًُبطك يٍ جٓخ ،صى يظبنخ انذٔل انًسزفٛذح يٍ انٕضغ انمبئى يٍ جٓخ صبَٛخ ".
انظًذ سٚبع "1999رطٕس األدذاس انذٔنٛخ ف ٙانمشٌ  " 20انًؤسسخ انجبيؼٛخ نهذساسبد ٔانُشش ٔانزٕصٚغ ثٛشٔد  ،ص  346ثزظشف.

اقرأ ( ٌ ) انىثائق تتًعٍ إلَداز انًطهىب:

انًًهكح انًغرتُح

شِ ـــاظج انثكانىرَا
االو ــترـــاٌ انحــِ ــوٌ انًىذـــظ نٍُـــل ـ
ظورج َىَُى2012

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ
><>>
األكاظًَُح اندهىَح نهترتُح وانتكىٍَ

ندهح انعار انثُضاء انكثري

انشعثح أو انًسهك :عهىو تدرَثُح و عهىو رَاضُح و انعهىو
انشرعُح تانتعهُى األصُم – عهىو االقتصاظ و انتعتُر*
راف ـٌـا
انًاظج  :الــ ـخـارٌــش والــجــغــ ــ
انًـىضــــــــىع

انصفسح
يـعج اإلَداز
انًعايـم
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انسُح األونً
انعورج انعاظَح

 1ـ ضغ( ٘ )انٕصبئك انضالس ف ٙسٛبلٓب انزبسٚخٙ
( )ٌ 1
-2
 3ـ استطرج ( ٌ ) يٍ انٕصبئك انًؼطٛبد انزبسٚخٛخ اٜرٛخ)ٌ3( :
أ ـ يٍ انٕصٛمخ سلى  - : 2 ٔ1انظؼٕثبد االلزظبدٚخ ٔ انذًٚغشافٛخ انزٔ ٙاجٓزٓب أٔسثب ثؼذ َٓبٚخ انذشة انؼبنًٛخ األٔنٗ
 أصش ْزِ انظؼٕثبد ػهٗ االلزظبد األٔسث.ٙة ـ يٍ انٕصٛمخ سلى  - : 2اَزظبساد انجًبْٛش يٍ اَزظبس إٚطبنٛب ف ٙانذشة انؼبنًٛخ األٔنٗ ؛
ط ـ يٍ انٕصٛمخ سلى  - : 3اَؼكبسبد األصيخ ػهٗ انٕضغ انسٛبس ٙف ٙأٔسثب
 4ـ ركة ( ٌ ) انفكشح األسبط نهٕصبئك انضالس ()ٌ 2
 5ـ اكزت ( ٘ ) فمشح يشكضح تثرز( ٍَ ) فٓٛب دٔس انسٛبسخ انزَٓ ٙجٓب ْزهش ف ٙاَذالع انذشة انضبَٛخ ( )ٌ 2
.................................................

ـ ثاَُا :ياظج اندغرافُا :االضتُار تٍُ يىضىعٍُ يقانٍُُ
اكتة فٍ أزع انًىضىعُُاِتٍُُ:
انًىضىعاألول:
انٕصٛمخ :انشرجخ ٔ انذظخ يٍ انًجبدالد انزجبسٚخ انؼبنًٛخ نكم يٍ انظ ٔ ٍٛانٕالٚبد انًزذذح األيشٚكٛخ
انٕاسداد
انظبدساد
انشرجخ
انذظخ
انشرجخ
انذظخ
1°
14,2%
1°
9 ,9 %
نٕالٚبد انًزذذح األيشٚكٛخ
2°
6,7%
2°
8,5%
انظٍٛ
- Images économiques du monde 2012 p 144 et p 369

رشجًخ يؤسسخ ػبنى انفكش ص - L’état du monde 2011 ,107
رؼزجش انزجبسح لطبػب دٕٚٛب ف ٙالزظبد كم يٍ انٕالٚبد انًزذذح األيشٚكٛخ ٔ انظ ٍٛنزضبفش ػٕايم يزؼذدح  ،إال أٌ الزظبد
انجهذٕٚ ٍٚاجّ يجًٕػخ يٍ انزذذٚبد.
اسزؼٍ ( اسزؼ ) ُٙٛثبنٕصٛمخ ٔيب دسسذ نكتاتح يٕضٕع يمبن ٙتىضر ( ٍَ ) ف ّٛيب ٚأر: ٙ
ـ يظبْش لٕح انزجبسح ف ٙكم انٕالٚبد انًزذذح األيشٚكٛخ ٔانظٍٛ؛
ـ انؼٕايم انًفسشح نًُٕ انزجبسح ف ٙانظٍٛ؛
ـ انزذذٚبد انزٕٚ ٙاجٓٓب الزظبد انٕالٚبد انًزذذح األيشٚكٛخ .
انًىضىع انثاٍَ:
رٓزى سٛبسخ إػذاد انزشاة انٕطُٛجبنًغشة ثزًُٛخ انًجبل انذضش٘ لظذ يؼبنجخ األصيخ انزٚ ٙزؼشع نٓب.
اكتة ( ٘ ) يٕضٕػب يمبنٛب تىضر (  ) ٍٚف ّٛيب ٚأر:ٙ
 يفٕٓو سٛبسخ إػذاد انزشاة انٕطُ ٔ ٙانًجبدئ انًٕجٓخ نٓب ثبنًغشة يظبْش األصيخ انز ٙرؼبَ ٙيُٓب انًذٌ انًغشثٛخ -أشكبل انزذخم نًؼبنجخ أصيخ انًذُٚخ ثبنًغشة.

المملكة المغربٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة
<<>>
األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن
لجهة الدار البٌضاء الكبرى

سلم
التنقٌط

االمتحان الجهوي الموحد لنٌــــل شهادة البكـــالـــــورٌا الصفحة
مدةاإلنجاز
دورة ٌولٌوز  ( 2012العادٌة )
الشعبة أو المسلك:علوم تجرٌبٌة و علوم رٌاضٌة و العلوم
المعامل
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الشرعٌة بالتعلٌم األصٌل – علوم االقتصاد و التدبٌر*

المادة :التارٌخ و الجغرافٌا
عـــنــــاصر اإلجــــابـــــة و سلم التنقٌط
عـــنــــاصر اإلجــــابـــــة

أوال :مادة التارٌخ:

السنة األولى
الدورة العادٌة

ـ االشتغال بالوثائق

(  1ن)  1ـ انسٍاق انتارٌخً نهٕثائك انثالث( :خٕاب ٌتضًٍ :انشياٌ ـ انىخال ـ انًٕضٕع)كم يا ٌمارب انتطٕراخ
انتً شٓذتٓا أٔرتا خالل فتزج يا تٍٍ انحزب انؼانًٍح األٔنى ٔ انثاٍَح.
( 2ن)

 2ـ انشزذ انتارٌخً :الحلفاء – األزمة االقتصادٌة العالمٌة – النازٌة – المجال الحٌوي .
 3ـ االستخزاج يٍ انٕثائك:

( 3ن)

أ ـ يٍ انٕثٍمح رلى  *: 1انصؼٕتاخ انتً ٔاخٓتٓا أٔرتا تؼذ انحزب انؼانًٍح األٔنى  - :صؼٕتح االَتمال يٍ
التصاد انحزب إنى التصاد انسهى – االفتمار إنى انٍذ انؼايهح انضزٔرٌح إلػادج تُاء يا خزتتّ انحزب – إتالف
انتدٍٓشاخ ٔ انثٍُح انتحتٍح انالسيح نهتدارج – استُفاد انزصٍذ انذْثً ٔ يا ٌٕاكثّ يٍ يشاكم يانٍح.
*أثز ْذِ انصؼٕتاخ ػهى االلتصاد َٓ - :ح سٍاسح االكتفاء انذاتً ٔ تؼًٍك األسيح االلتصادٌح.
ب  :يٍ انٕثٍمح رلى  - : 2اَتظاراخ اندًاٍْز اإلٌطانٍح:
ـانحصٕل ػهى يكاَح رفٍؼح ٔ يكاسة تزاتٍح ٔ التصادٌح.
ج ـ يٍ انٕثٍمح رلى  : 3اَؼكاساخ األسيح االلتصادٌح ػهى انٕضغ انسٍاسً فً أٔرتا  - :إضؼاف األَظًح
انثزنًاٍَح انذًٌمزاطٍح ٔ تمٌٕح انذٌكتاتٕرٌح – ٔصٕل ْتهز إنى انحكى فً أنًاٍَا – انؼًم ػهى تحمٍك فكزج
انًدال انحٍٕي ٔ سٌادج حذج انتٕتز.

( 2ن)

 4ـ تزكٍة انفكزج األساص :تأسو األٔضاع انؼايح تأٔرتا خالل فتزج يا تٍٍ انحزتٍٍ.
 5ـ كتاتح فمزج حٕل دور السٌاسة التً نهجها هتلر فً قٌام الحرب العالمٌة الثانٌة:

( 2ن)
 تكوٌن األحالف و نهج سٌاسة توسعٌة أدى إلى توتر العالقات الدولٌة– األزمة البولونٌة و اندالع الحرب العالمٌة الثانٌة.
.................... .........
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الموضوع األول:
( 2ن)

أوال -الجانب المنهجً :مقدمة مناسبة ( 1ن)ـ وضوح ومنطقٌة التصمٌم( 0,5ن) ـ خاتمة مناسبة (0,5
ن)
ثانٌا  -الجانب الشكلً :التعبٌر الجغرافً ـ سالمة اللغة ـ شكل تقدٌم المنتوج.
ثالثا  -الجانب المعرفً:
ا ـ مظاهرقوة تجارة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و نموها فً الصٌن:

( 3ن)

 -مظاهر قوة تجارة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة*:

(1ن)

ـ احتالل مرتبة  1على المستوى العالمً – أهمٌة مكانة الوالٌات المتحدة ضمن المبادالت التجارٌة العالمٌة
 تنوع مواد المتبادلة و أهمٌة المواد المصنعة ضمن الصادرات– تعدد الشركاء التجارٌٌن و انتشار الرواجالتجاري األمرٌكً فً مختلف القارات....
* مظاهر نمو التجارة الصٌنٌة :
 تزاٌد قٌمة المبادالت التجارٌة الصٌنٌة بوتٌرة سرٌعة – احتالل المرتبة  2فً العالم – انفتاح الصٌن علىمختلف أنحاء العالم و غزو المنتجات الصناعٌة الصٌنٌة األسواق العالمٌة .تحقٌق فوائض تجارٌة كبٌرة......
( 2ن)

ااـ العوامل المفسرة لنمو التجارة الصٌنٌة:
 االستفادة من العوامل البشرية والتنظيمية – أهمية اإلنتاج الصناعي تحرير التجارة و تشجيع الصناعات التصديرية. -االنضمام إلى المؤسسات الدولية :مثل المنظمة العالمية للتجارة و استقطاب االستثمارات األجنبية......

( 1ن)
............
....

اااـ تحدٌات االقتصاد األمرٌكً:
* تحدٌات اقتصادٌة مثل:
ـ فائض اإلنتاج الفالحً األمرٌكً ؛
ـ عدم كفاٌة المواد األولٌة ومصادر الطاقة  ،اللجوء إلى االستٌراد و ثقل الفاتورة النفطٌة؛
ـ صعوبة تسوٌق بعض المواد من جراء حدة المنافسة الدولٌة ؛ عجز المٌزان التجاري.......
* تحدٌات بٌئٌة و اجتماعٌة مثل :الكوارث الطبٌعٌة و األخطار البٌئٌة  ،انتشار الفقر و البطالة عند بعض
الفئات......

.
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(2ن)

( 3ن)

3/3
( 1.5ن)

الموضوع الثانً:

ـ أوال:الجانب المنهجً:مقدمة مناسبة ( 1ن)ـ وضوح ومنطقٌة التصمٌم ( 0,5ن) ـ خاتم مناسبة(0.5ن)
 ثانٌا:الجانب الشكلً :التعبٌر الجغرافً ـ سالمة اللغة ـ شكل تقدٌم المنتوجـ ثالثا :الجانب المعرفً:
ا ـ مفهوم سٌاسة إعداد التراب الوطنً و المبادئ الموجهة لها:
* مفهوم سٌاسة إعداد التراب الوطنً :كل ما ٌفٌد سٌاسة تنظٌم و تهٌئة المجال بهدف التخفٌف من التباٌنات
(1.5ن) بٌن الجهات و تحقٌق التنمٌة....
* المبادئ الموجهة لسٌاسة إعداد التراب الوطنً - :تدعٌم الوحدة الوطنٌة وتفعٌل أشكال التضامن – تحقٌق
التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة – المحافظة على توازنات الموارد الطبٌعٌة والثقافٌة وتطوٌرها و
المحافظة على البٌئة – نهج أسلوب المشاركة المواطنة للسكان فً تدبٌر الشأن العام....
ـ تحقٌق التنمٌة الشاملة والمندمجة ...

( 2ن)

( 1ن)

اا-مظاهر أزمة المدٌنة و تفسٌرها ٌ :قبل كل ما ٌقارب مظاهر األزمة و تفسٌرها و ٌمكن االستئناس بما
ٌأتً:
* مظاهر أزمة المدٌنة :
 على المستوٌٌن االقتصادي و االجتماعً: على مستوى التجهٌزات على المستوى البٌئً....* تفسٌر أزمة المدٌنة المغربة:
 العامل الدٌمغرافً :التكاثر الطبٌعً و الهجرة القروٌة ... العامل االجتماعً :انتشار الفقر و األمٌة و قلة الوعً ...العاماللتنظٌمً:عدم تطبٌق قوانٌن التعمٌر..
ااا -أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدٌنةٌ :مكن قبول ما ٌتصل بمعالجة أزمة المدٌنة سواء تم التدخل فً
إطار:
ـ التهٌئة الحضرٌة أو التدخل القطاعً عبر برامج اقتصادٌة و اجتماعٌة أو فً إطار سٌاسة إعداد التراب
الوطنً.مثل:
 تدابٌر تقنٌة و قانونٌة و مؤسساتٌة للتهٌئة الحضرٌة  -فتح أوراش ومشارٌع لتهٌئة المدن وتأهٌلهاـ برامج اجتماعٌة  :برامج السكن االجتماعً ( مدن بدون صفٌح)  ،برامج محو األمٌة و تحسٌن ظروف
العٌش و السكن ـ خلق وتشجٌع المقاوالت الصغرى والمتوسطة ـ إعداد مناطق صناعٌة على هامش المدن
الكبرى ـ تفوٌت خدمات الكهرباء و الماء و التطهٌر و النظافة للشركات األجنبٌة فً إطار التدبٌر المفوض
.......
ملحوظة :تمنح النقطة كاملة عند ذكر المترشح  3تدخالت.

