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أوال :مادة الجغرافيا 01/01 :االشتغال بالوثائق (موضوع إجباري )
الوثيقة رقم  : 0المبادالت التجارية لكل من االتحاد األوربي و الواليات المتحدة األمريكية والصين سنة 9112
الــصــادرات
الواليات المتحدة األمريكية
االتحاد األوروبي
الصين

مليار دوالر الحصة من الصادرات العالمية ب%
521
0110
8421
4101
220
0919

الــواردات
مليار دوالر
0011
4104
0110

الحصة من الواردات العالمية ب %
0921
8522
122

Source : Images économiques du monde 2012. p 61 , images économiques 2013 p 71.
أوضاع العالم  ،9100ترجمة مؤسسة الفكر العربي ،سلسلة معارف ،ص 002

الوثيقة رقم 9
<< حذرت مديرية التجارة الخارجية األمريكية من تراجع نسبة النمو االقتصادي والتي لم تتعد  % 025خالل األشهر الستة
األولى من سنة  9100ومن ارتفاع أسعار المواد األساسية المستوردة أساسا المواد الطاقية ،ومن تزايد معدالت البطالة ،وما
رافقها من تدهور للوضع االقتصادي واالجتماعي للساكنة وانخفاض قدرتها الشرائية 2
وتبعا لمختلف التحديات التي تواجه االقتصاد األمريكي ( تدهور سوق العقار و ارتفاع نسب البطالة و انكماش مالي) ،فإن
توقعات البنك المركزي لنسبة النمو ستكون متواضعة في حدود  2% 9,1ومع اتساع الدين العمومي الذي يمثل  %01من
الميزانية العامة للواليات المتحدة األمريكية وما يشكله من هاجس لدى المستثمرين األجانب والذين يملكون نصف هذا الدين ،فإن
حجم استثماراتهم تقلصت بكيفية مقلقة ،مما زاد في معدل البطالة وتدني القدرة الشرائية وتعويم العملة ( الدوالر)>>2
Source : Images économiques du monde 2012, p 145

الوثيقة رقم :8
<< بلغ عدد سكان الواليات المتحدة األمريكية زهاء  812مليون نسمة سنة  ،9101وهو ضعف مــا كــانـت عـلـيـه
سنة  2 0211ويفسر هذا التزايد الديمغرافي أساسا بالهجرات المتزايدة التي بلغت في العقد األخير حوالي  221مليون نسمة،
معظمها من فئة الشباب القادم من أمريكا الالتينية ( المكسيكيون  )% 01وآسيا الشرقية (الصينيون  2) % 10ويتركز معظم
المهجرين بالجهات االقتصادية األكثر دينامية في فلوريدا وتكساس و الميغالوبوليس ما بين واشنطن وبوسطن 2
ونتيجة لذلك انتقل المجتمع األمريكي من مجتمع يغلب عليه الجنس األبيض إلى مجتمع متعدد اإلثنيات كالالتينيين واألسيويين
والتي تمثل نسبتها  % 09سنة  9111و أصبحت  % 01سنة  29101ويتوقع أن تصل  % 81من المجتمع األمريكي في أفق
سنة  ،9111وذات أغلبية في واليات فلوريدا وأريزونا و مكسيكو الجديدة مما يطرح عدة تساؤالت حول كيفية تدبير مجتمع
متعدد الثقافات و األجيال ،ومدى إمكانية تحقيق "الحلم األمريكي" لدى كل مهاجر>> 2
Ibid. p 147
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اقرأ (ي) الوثائق بتمعن و انجز(ي) ما يأتي:
 .0حول (ي) النسب المئوية الخاصة بحصة الواردات و الصادرات الواردة في الوثيقة رقم  0إلى مبيان مناسب (  8ن)
2 9صف (ي) من خالل معطيات الوثيقة رقم  0و المبيان الذي أنجزته مكانة الواليات المتحدة األمريكية والصين واالتحاد
(  0ن)
األوربي في التجارة العالمية
 8ـ استنتج (ي) من الوثيقة رقم  0وضعية الميزان التجاري لكل من الواليات المتحدة األمريكية و الصين ،وفسرها من خالل
(  9ن)
مكتسباتك
(  9ن)
 4ـ استخرج(ي) من الوثيقين ما يأتي:
ـ من الوثيقة  :9المشاكل التي تواجه االقتصاد األمريكي
ـ من الوثيقة  :8المميزات التي تتسم بها فئة المهاجرين إلى الواليات المتحدة األمريكية
 1ـ اكتب (ي) اعتمادا على تعلماتك فقرة مركزة تبرز(ين) فيها تحديات االقتصاد الصيني 9 ( 2ن)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة التاريخ 01/01 :

االختيار بين موضوعين مقاليين

اكتب (ي) في أحد الموضوعين المقاليين اآلتيين :

الموضوع األول :
شهدت أوربا الغربية خالل القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تحوالت اقتصادية عززت النظام الرأسمالي وساهمت في
تزايد حدة التنافس اإلمبريالي حول المستعمرات ،مما مهد لقيام الحرب العالمية األولى2
اكتب (ي) موضوعا مقاليا توضح (ين) فيه ما يأتي:
ـ دور التحوالت االقتصادية في تزايد حدة التنافس اإلمبريالي
ـ وسائل التنافس االمبريالي
ـ األزمات الدولية التي نتجت عن التنافس اإلمبريالي و مهدت لقيام الحرب العالمية األولى2
الموضوع الثاني:
تميزت أوضاع أوربا عقب الحرب العالمية األولى بالتأزم االقتصادي و التوتر السياسي ،م ّما ساهم في اندالع الحرب العالمية
الثانية التي خلفت نتائج عديدة2
اكتب (ي) موضوعا مقاليا توضح (ين) فيه ما يأتي:
 التطورات التي أفضت إلى ظهور أنظمة ديكتاتورية في كل من إيطاليا و ألمانيا مساهمة السياسة التوسعية لألنظمة الديكتاتورية في اندالع الحرب العالمية الثانية -النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية2
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مادة الجغرافيا:االشتغال بالوثائق  01/01ـ موضوع إجباري
( 3ن)  1ـ إنجاز مبيان مناسب يراعي أساسيات اإلنجاز
( 1ن)  .2الوصف من خالل الوثيقة رقم  1و المبيان  :تتم اإلشارة إلى كل ما يفيد احتالل االتحاد األوربي للصدارة بأكبر
حصة من المبادالت العالمية ،تليه الصين من حيث الصادرات ،والواليات المتحدة من حيث الواردات .....
 3ـ استنتاج وضعية الميزان التجاري للواليات المتحدة األمريكية و الصين:
( 2ن )
ـ عجز في الميزان التجاري للواليات المتحدة األمريكية
ــ فائض في الميزان التجاري الصيني
ـ التفسير ( :تمنح النقطة كاملة عند تقديم تفسير واحد لكل من البلدين )
بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية :صعوبة تسويق المنتجات الصناعية  -ثقل فاتورة الواردات من المواد الطاقية –
قيمة الدوالر....
ـ بالنسبة للصين :نجاحها في تسويق منتجاتها في األسواق العالمية وارتفاع قيمة الصادرات أمام الواردات ـ قيمة العملة
اليوان....
( 2ن)  . 4االستخراج من الوثيقتين:
من الوثيقة رقم  2ـ مشاكل االقتصاد األمريكي
ــ ارتفاع أسعار الواردات ( مواد طاقية ).
ــ تدهور سوق العقار وانكماش مالي وارتفاع حجم الدين العام .
ــ تراجع االستثمارات األجنبية وتعويم العملة األمريكية .
ــ ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض القدرة الشرائية .
من الوثيقة رقم  : 3مميزات المهاجرين
ــ غلبة فئة الشباب ــ التنوع اإلثني
ــ التمركز في الجهات االقتصادية األكثر فاعلية ودينامية .
( 2ن)  .5كتابة فقرة مركزة حول تحديات االقتصاد الصيني من خالل التركيز على:
ـ المنافسة األجنبية (خاصة الثالوث العالمي)
ـ االرتباط بالسوق الخارجية
ـ تزايد استيراد واستهالك الطاقة والمعادن
ـ التباين المجالي
ـ ضعف االستهالك الداخلي
ـ إكراهات الوسط الطبيعي والبيئي
ـ .....
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مادة التاريخ :االختيار بين موضوعين مقاليين:
الموضوع األول:
الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ـ خاتمة مناسبة ـ تصميم بمداخله الممكنة
الجانب المعرفي:
 0ـ دور التحوالت االقتصادية في تزايد حدة التنافس اإلمبريالي حول العالم:
ـ حاجة الدول المصنعة إلى جلب المواد األولية و الطاقية لدعم صناعتها
ـ البحث عن األسواق الخارجية لتصريف فائض اإلنتاج الصناعي و استثمار رؤوس األموال المتراكمة ...
 2ـ وسائل التنافس اإلمبريالي حول المستعمرات:
ـ التغلغل االقتصادي :استثمار رؤوس األموال األوروبية ـ تطوير شبكات المواصالت ومعاهدات تجارية ....
ـ التحالفات العسكرية :ـ الوفاق الثالثي  ،التحالف الثالثي .....
ـ عقد المؤتمرات واالتفاقيات (مثل  :مؤتمر برلين ،مدريد ـ الجزيرة الخضراء ،االتفاق الودي)....
ـ التسابق نحو التسلح  :تعزير القدرات الحربية للدول المتنافسة...
2ـ األزمات الدولية الممهدة لقيام الحرب العالمية األولى:
ـ األزمات المغربية
ـ األزمات البلقانية
الموضوع الثاني:
ـ أوال :الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ( 5..5ن) ـ وضوح ومنطقية التصميم ( 5,5ن) ـ خاتمة مناسبة (  5..5ن)
ـ ثانيا :الجانب الشكلي :التعبير التاريخي ـ سالمة اللغة ـ شكل تقديم المنتوج
ـ ثالثا :الجانب المعرفي:
0ـ التطورات التي أفضت إلى ظهور النظام الديكتاتوري في كل من إيطاليا و ألمانيا:
*بالنسبة إليطاليا :يمكن استحضار :ـ عدم االستقرار السياسي و تفاقم المشاكل االقتصادية و االجتماعية  -انتشار
األفكار المتطرفة و انضمام الطبقات الوسطى إلى الفاشية
* بالنسبة أللمانيا -:فشل حكومة فيمار في حل المشاكل االقتصادية و االجتماعية  -انعكاسات معاهدة فرساي  -تفاقم
الوضع في ألمانيا من جراء أزمة  1121و وصول هتلر إلى الحكم
 -2مساهمة السياسة التوسعية لألنظمة الديكتاتورية في اندالع الحرب العالمية الثانية:
ـ التوسع الياباني في الشرق األقصى ـ الغزو اإليطالي للحبشة ـ التوسع النازي في أوروبا الشرقية
 توتر العالقات الدولية واندالع الحرب الثانية بعد الغزو النازي لبولونيا
 -2النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية.
 إنشاء هيئة األمم المتحدة تغيير الخريطة السياسية ألوروبا بروز قوتين جديدتين لقيادة العالم و انقسام هذا األخير إلى معسكرين :غربي رأسمالي و شرقي اشتراكي.... -انتقال الثقل السياسي إلى خارج أوروبا.

