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 مادة الجغرافيا :االشتغال بوثائق ()10/10
اقرأ (ئي) بتمعن الوثائق األربع اآلتية إلنجاز المطلوب:
الوثيقة :1الناتج الوطني الخام( )PNBلبعض القوى االقتصادية (مليار دوالر سنة )2016
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الوثيقة :2
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لحصاءات
المصدر:
فقد بدأ ينتعش،
األورو"،
الدولي" ،
الةنك منطقة
النمو في
« رغم أن نمو االقتصاد الفرنسي ال ي ال بطيئا ،مقارنة بمتوسط نسةة
وحالة سو العم تتحسني الك أن فرنسا تمتلك قطاعات رناعية قادرة عل التنافسية العالمية ...فوضعية الصناعات
العسكرية جيدة تسمح بتصدير منتجات اات قيمة مضافة عالية تؤكد عل القوة العسكرية الفرنسية ،ورناعة الطيران
منتعشة بفض طائرات"اآليرباس" ،ورواريخ "أريان" ...ونفس الشيء بالنسةة لصناعات التكنولوجيا الفائقة الدقة
والصيدلة والةتروكيماويات والسيارات .كما هدت الفالحة تطورا ملحوظا منذ عام .1945
تعتةببر فرنسببا اآلن ،القببوة الفالحيببة الرائببدة فببي االتحبباد األوروبببيي تنببتو وتصببدر ،بشببك كةيببر ،القمببح واللحببوم
ومنتجببات األلةببان والفواك ب  ...يمكببن تفسببير ؛ببذا النجاحببات بارتفبباع مسببتوى تو؛يب األطببر والمسببتخدمين وخةببراتهم،
واالستفادة من مؤسسات الةحث العلمي والتكوين ،واستقةال االستثمار األجنةي».
Olivier Pasquier, Pourquoi la France est encore une grande puissance ? In "la Plume Dauphine" (journal de l’Université
Paris-Dauphine), du 28 Mars 2017.
الوثيقة :3

« ارتفعت قيمة الصادرات اليابانية في عام  ،2015بنسبةة  3,5%لتصب للب  560مليبار "أورو" .وانخفضبت
قيمة الواردات بنسةة  8,7%لتص لل  581مليار"أورو" .بعد أربع سنوات من االنكمبا ،،انخفب العجب التجبار
بنسةة  78%نتيجة النخفاض قيمة واردات الوقود األحفبور بنسبةة  .34,1%وتشبم الصبادرات أساسبا ،السبلع اات
القيمة المضافة العالية ،ومختلف اآلالت ،وأج اء ال َم ْر َكةَبات وال َم ْر َكةَبات الجبا؛ ةي فبي حبين تتبولف البواردات أساسبا
من المحروقات والمواد الخام المعدنية واألغذية ،فضال عن السلع التي تنتجها المصانع الموجبودة فبي جنبور بر
آسيا ...ويالحظ أن نوع الشركاء التجاريين الرئيسيين آخذ فبي التييبر… وستسبتفيد الياببان مبن وضبعها االقتصباد
االستراتيجي في المنطقة مع بدء سريان اتفا الشراكة عةر المحيط الهادئ ،وستكون قبادرة علب تع يب ربادراتها
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الوثيقة :4
« غالةا ما تورف الفترة الممتدة من انهيار االتحاد السوفياتي ( )1991للب أزمبة "الركبود الكةيبر" (،)2009-2007
بونها "لحظة أمريكية" ،تجسد أفق ؛يمنة غير مسةوقة .لكن ،ومنذ ؛بذا األزمبة ،تييبر الوضبع وتضباربت الصبراعات
العالمية عل السلطة من خالل بروز قوى اقتصبادية وسياسبية جديبدة فبي السباحة الدوليبةي فوربةح العبالم يعبرف اآلن
توازنا تدريجيا جديدا متعدد المراك  .ومن ؛نا يطرح التساؤل :؛ أرةحت الواليبات المتحبدة األمريكيبة مجبرد "قبوة
اقتصادية عظم " ،من بين قوى عظم أخرى ،وعل وج الخصوص :الصين واالتحاد األوروبي والةرازي ؟
لن الواليات المتحدة األمريكية بلد اسع ،غني بالموارد بما فيها المواد األوليبة ،ويتبوفر بفضب ؛بذا التبرار علب
لمكانات تنموي ة من الدرجة األول ي لن مستي ومسبتثمر جيبدا باعتمباد النظبام الرأسبمالي البذ ازد؛بر فبي ؛بذا الةلبد:
استيالل المعادن واليابات واستخدام األراضي لل راعة والمنباظر الطةيعيبة والمنباطق المحليبة لالسبتجمام والسبياحة،
والتجمعات الحضرية الضخمة والمراك الصناعية العمالقة لل جانب تراكم رأس المال».
LERICHE F. (Sous-direction), Les États-Unis, Géographie d’une grande puissance, © Armand Colin, 2016, p.p.1-2

المطلوب:
1ـ عرف ( ) جيرافيا ما يوتي :قوة اقتصادية عظم ـ قوة اقتصادية راعدة ـ قوة فالحية.
 2ـ قارن ( ) بين القوى االقتصادية الممثلة في الخريطة من حيث الناتو الوطني الخام.

(3ن)
(2ن)
(3ن)

3ـ استخرج ( ) ما يوتي:
أـ من الوثيقة  :2مظا؛ر نمو االقتصاد الفرنسي والعوام المفسرة لهذا النموي
ر ـ من الوثيقة  :3تطور وضعية المي ان التجار لليابان والعوام المفسرة لهذا التطوري
ج ـ .من الوثيقة  :4العوام المفسرة الستمرارية قوة الواليات المتحدة األمريكية في العالم رغم رعود قوى
منافسة.

4ـ اكتب ( ) ،انطالقا من مكتسةاتك ،فقرة تةرز (ين) فيها مشاك الصناعة في الواليات المتحدة األمريكية.
(2ن)
 مادة التاريخ :موضوع مقالي ()10/10
اكتب (ي) ،حسب اختيارك ،في واحد من الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول:
ساعد تد؛ور اإلمةراطورية العثمانية في توغ االستعمار بالمشر العربي ،وفي تمرك الحركة الصهيونية
بفلسطين مما أدى لل اندالع الصراع العربي اإلسرائيلي.
اكتب ( ) موضوعا مقاليا تةرز (ين) في ما يوتي :
 ظروف التوغ االستعمار في منطقة المشر العربي من  1916لل 1920ي
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 أ كال تمرك الحركة الصهيونية بفلسطين لل غاية 1948ي
 تطور الصراع العربي اإلسرائيلي من الحرر العربية اإلسرائيلية األول  1948لل حرر أكتوبر. 1973

الموضوع الثاني:
أثر االستيالل االستعمار عل المجتمع الميربي في فترة الحماية ،مما ساعد عل تع ي الحركة الوطنية
الميربية ،وموارلة كفاحها من أج ني االستقالل.
اكتب (




) موضوعا مقاليا تةرز (ين)في ما يوتي :
آثار االستيالل االستعمار عل المجتمع الميربي في فترة الحمايةي
أساليب الكفاح الوطني الميربي خالل فترة مابين الحربيني
تطور الكفاح الوطني الميربي من  1944لل .1956
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سلم التنقيط

3ن
2ن

3ن توزع
كاآلتي:
(1ن)

(1ن)

(1ن)

عناصر اإلجابة
 مادة الجغرافيا :االشتغال بوثائق10/10
 1ـ تعريف ما يأتي:
تقبل التعاريف التي تتضمن مؤشرات ذات مدلول واضح وسليم ومركز:
ـ قوة اقتصادية عظمى ـ قوة اقتصادية صاعدة ـ قوة فالحية.
 2ـ المقارنة بين القوى االقتصادية الممثلة في الخريطة من حيث الناتج الوطني الخام:
تقبل األجوبة التي تفيد المقارنة والترتيب لهذه القوى من األولى إلى السادسة (الواليات المتحدة
األمريكية بأزيد من ( 18000بمليار دوالر) تليها الصين بأزيد من  11000ثم اليابان بـ  4383ثم
فرنسا بـ  2418والبرازيل بـ  1477وكوريا الجنوبية بـ .)1377
3ـ استخراج معطيات من الوثائق:
أ ـ من الوثيقة :2مظاهر نمو االقتصاد الفرنسي والعوامل المفسرة لهذا النمو:
 مظاهر نمو االقتصاد الفرنسي: انتعاش االقتصاد وتحسن سوق العمل؛
 الوضعية الجيدة للصناعة العسكرية وصناعة الطيران ("اإليرباص" وصواريخ "أريان")
والصناعات الدقيقة؛
 تطور الفالحة (أول قوة فالحية في االتحاد األوربي).
 العوامل المفسرة:ارتفاع مستوى تأهيل األطر والمستخدمين وخبراتهم -االستفادة من البحث العلمي والتكوين  -استقبال
االستثمار األجنبي.
ب ـ من الوثيقة  :3تطور وضعية الميزان التجاري لليابان والعوامل المفسرة لهذا التطور:
وضعية الميزان التجاري لليابان :تقلص العجز.
العوامل المفسرة :االستفادة من دينامية القوى االقتصادية الصاعدة في جنوب شرق آسيا ،االستفادة
من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي بتعزيز صادراتها -انخفاض قيمة واردات الوقود األحفوري ،
صادرات ذات قيمة مضافة عالية.
ج ـ من الوثيقة  :4العوامل المفسرة الستمرارية قوة الواليات المتحدة األمريكية في العالم رغم
صعود قوى منافسة:
 اإلمكانات الطبيعية والبشرية؛ التوفر على إمكانات تنموية من الدرجة األولى؛ التنظيم الرأسمالي؛ المراكز الصناعية العمالقة؛ -تراكم الرأسمال .
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2ن

 2ن توزع
كاآلتي:
(  1ن)
( 0.5ن)
( 0.5ن)

7ن

توزع

كاآلتي:
(2ن)

(2ن)
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 4ـ كتابة فقرة :يُنتظر من المترشح(ة) أن يشير إلى ما يفيد مشاكل الصناعة في الواليات المتحدة
األمريكية ،كاآلتي:
ـ االعتماد على الواردات من المواد األولية؛
ـ ثقل فاتورة البترول المستورد؛
ـ المنافسة القوية لقوى جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية.
ـ التلوث البيئي.

مادة التاريخ :الموضوع المقالي 10/10
الموضوع األول:
يقوم إنجاز المترشح (ة) بناء على ثالثة مستويات:
المستوى األول :الجانب المنهجي:
المقدمة المناسبة :تأطير الموضوع زمنيا ومجاليا وموضوعاتيا ،وطرح أسئلة مناسبة؛
التصميم المناسب :عرض تحليلي من فقرات تجيب عن األسئلة المطروحة؛
الخاتمة المناسبة :استخالص عام مع فتح الموضوع على امتدادات تاريخية الحقة.
المستوى الثاني :الجانب المعرفي .
 هام جدا  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر األساسية دون التقيد

بالجزئيات.

الفقرة األولى :ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز ظروف التوغل االستعماري في منطقة المشرق
العربي من  1916إلى  ،1920باإلشارة إلى ما يأتي :
ـ االتفاق االستعماري بين بريطانيا وفرنسا وروسيا في معاهدة "سايكس بيكو"  1916على توزيع
ممتلكات اإلمبراطورية العثمانية بالمشرق العربي؛
ـ مؤتمر "سان ريمو" الذي كرس االنتداب البريطاني على العراق وفلسطين واالنتداب الفرنسي
على سوريا.
الفقرة الثانية :ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز أشكال تمركز الحركة الصهيونية بفلسطين إلى غاية
 ، 1948بما يفيد:
سياسيا :مختلف أشكال الدعم السياسي التي قدمتها الدول االستعمارية للحركة الصهيونية  -وعد
"بلفور"في 2نونبر -1917قرار التقسيم األممي .1947
اقتصاديا :منح امتيازات جمركية وضريبية وتسهيالت في تشجيع االستثمارات الصهيونية بفلسطين ـ
إثقال كاهل الفالحين والحرفيين الفلسطينيين بالضرائب ودفعهم إلى بيع أراضيهم؛
أمنيا :تشجيع تسليح الحركات اليهودية ألغراض أمنية بحماية من سلطات االنتداب للعصابات
العنصرية الصهيونية ("اإلرغون" و"الهاجانا".) ...
اجتماعيا :تشجيع هجرة اليهود ـ إنشاء المستوطنات.
الفقرة الثالثة :ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز تطورات الصراع العربي اإلسرائيلي من  1948إلى
 ،1973بما يفيد:
 هزيمة الجيوش العربية في حرب 1948أو النكبة؛ -العدوان الثالثي على مصر  1956بعد تأميم جمال عبد الناصر لقناة السويس؛
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1ن

 2ن توزع
كاآلتي:
(  1ن)
( 0.5ن)
( 0.5ن)

7ن

توزع

كاآلتي:
(3ن)

(2ن)
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 هزيمة حرب الستة أيام /النكسة  1967والتي مكنت إسرائيل من توسيع نفوذ إسرائيل علىأراضي عربية :سيناء ،الجوالن ،الضفة الغربية وقطاع غزة ،وأراضي لبنانية؛
 حرب أكتوبر  :1973انتصارات الجيوش العربية.المستوى الثالث :الجانب الشكلي:
ـ لغة سليمة من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج.
هام جدا  :يتعين على السيد(ة) المصحح(ة) ما يأتي:
ـ كتابة اختصار[ت] أمام النقطة الممنوحة لتصميم الموضوع؛
ـ كتابة اختصار[ج.ش ].أمام النقطة الممنوحة للجانب الشكلي.
الموضوع الثاني:
يقوم إنجاز المترشح (ة) بناء على ثالثة مستويات:
المستوى األول :الجانب المنهجي.
المقدمة المناسبة :تأطير الموضوع زمنيا ومجاليا وموضوعاتيا ،وطرح أسئلة مناسبة؛
التصميم المناسب :عرض تحليلي من فقرات تجيب عن األسئلة المطروحة؛
الخاتمة المناسبة :استخالص عام ،مع فتح الموضوع على امتدادات تاريخية الحقة.
المستوى الثاني :الجانب المعرفي.
 هام جدا  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر األساسية دون التقيد

بالجزئيات.

الفقرة األولى :آثار االستغالل االستعماري على المجتمع المغربي في فترة الحماية:
ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز مختلف التحوالت االجتماعية التي أحدثها االستغالل االستعماري،
بما يفيد:
ـ تحويل الفالحين إلى مأجورين في ضيعات المعمرين ،أو الهجرة إلى المدن؛
ـ إفالس الحرفيين الذين كسدت بضاعتهم نتيجة المنافسة؛
ـ تدني المستوى المعيشي للحرفيين وتحويلهم إلى يد عاملة أجيرة لفائدة االقتصاد الرأسمالي؛
ـ تضرر التجار المغاربة من االحتكارات األجنبية ومن الثقل الضريبي ومن منافسة التجار األجانب
ـ مساهمة مختلف التحوالت االجتماعية التي أحدثها االستغالل االستعماري في نمو شعور وطني
لمواجهة السيطرة االستعمارية .
الفقرة الثانية :أساليب الكفاح الوطني المغربي خالل فترة مابين الحربين:
ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز المحطات األساسية في هذا الكفاح خالل فترة مابين الحربين ،بما
يفيد:
أ ـ أساليب مسلحة:
ـ مواصلة المقاومة المسلحة في الريف  1921ـ مقاومة األطلس الصغير بزعامة عسو باسالم (إلى
غاية .)1934
ب ـ أساليب سياسية منظمة :
ـ االنتقال إلى العمل السياسي بعد التطورات الداخلية التي عرفها المغرب :إصدار ظهير 16ماي
 - 1930تشكل النواة األولى للعمل السياسي الممثل في كتلة العمل الوطني1933؛
ـ تقديم كتلة العمل الوطني برنامجا إصالحيا لسلطات الحماية الفرنسية  1934ـ المطالب المستعجلة.
ـ الصحافة الوطنية  -إنشاء المعاهد والمدارس التربوية والتعليمية في المدن والبوادي لنشر الوعي
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الوطني في صفوف المغاربة  -االهتمام باللغة العربية؛
ـ مقاطعة المنتوجات األجنبية .
الفقرة الثالثة :ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز تطورات الكفاح الوطني مابين  1944و،1956
باإلشارة إلى :
ـ  1944تقديم الحركة الوطنية لوثيقة المطالبة باالستقالل إلى السلطان محمد بن يوسف واإلقامة
العامة؛
ـ  1947خطاب طنجة والتأكيد على وحدة سيادة المغرب على ترابه من الشمال إلى الجنوب؛
ـ  1952أحداث الدار البيضاء بعد اغتيال النقابي التونسي فرحات حشاد؛
ـ  1953ثورة الملك والشعب واندالع العمل المسلح وظهور العمل الفدائي وحركة المقاومة وجيش
التحرير؛
ـ  1955انطالق المفاوضات بين سلطات الحماية و ممثلي الحركة الوطنية؛
ـ 16نونبر  1955عودة السلطان إلى عرشه  -إعالن استقالل المغرب .1956
المستوى الثالث :الجانب الشكلي:
ـ لغة سليمة من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج.
هام جدا  :يتعين على السيد(ة) المصحح(ة) ما يأتي:
ـ كتابة اختصار[ت] أمام النقطة الممنوحة لتصميم الموضوع؛
ـ كتابة اختصار[ج.ش ].أمام النقطة الممنوحة للجانب الشكلي.
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