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 ن01:جغرافيامادة ال 
.إنجاز المطلوبفي أمامك مجموعة من الوثائق، اقرأها بتمعن واعتمد ما درسته  :   

0الوثيقة رقم  :   

بادالت بلغت مقيمة الواليات المتحدة األمريكية أول مستورد و أول مصدر عالمي للبضائع، و ذلك بفضل  ال زالت "

من  %7.1مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة  687 عجزها التجاري، بينما بلغ 1122مليار دوالر أمريكي سنة  3647

 .ناتجها الداخلي الخام
مليار دوالر أمريكي، أي  ما  277و تحتل الصين المرتبة الثانية العالمية في تجارة البضائع، و بلغ فائضها التجاري 

 .الداخلي الخامالناتج من   %1.2يعادل نسبة 

من الناتج  %7.2و يشكل نسبة  أمريكي مليار دوالر 128عالميا، و سجلت فائضا تجاريا بلغ  ثالثة الرتب ألمانيا و ت  

                   ."الداخلي الخام

OMC, Statistiques du commerce mondial 2012. 

2الوثيقة رقم:  
   

 
        Op .cit. 

 3الوثيقة رقم: 

ع تلك البطاقات، توزو (. food stamps)' بطاقات التغذية' من من األسر بالواليات المتحدة األمريكية %27 تستفيد" 

 .هاأو يعادل عتبة الفقرعن حسب الواليات، على األسر التي يقل دخلها 
نسي، لويزيانا، يتبي، اليسيهي مسمستمر، و يتجاوز في خمس واليات  في تزايدعموما تلك البطاقات  مستعمليإن عدد 

 .من مجموع السكان %11نسبة  غونيرالنيومكسيك و األ  

 311من مجموع سكان الواليات المتحدة األمريكية البالغ حوالي  ،يعيشون تحت عتبة الفقرمليون أمريكي  47.1إن  

 "مليون نسمة 
Le Monde, Le bilan du Monde, ed 2012, p 144. 
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المطلوب: 

 
 

 ن12.7.................................................................3و رقم  2عرف ما تحته خط في الوثيقتين رقم  -2

 .عتبة الفقر –خلي الخام الناتج الدا –العجز التجاري  -
  ،المبادالت الخارجية بكل من الواليات المتحدة و الصين إبراز مظاهر قوةفي  1رقم   و 2رقم  الوثيقتين استثمر -1

 ن13.7.........................................................المفسرة لها حديد العوامل االقتصاديةمكتسبك في ت و اعتمد

و اعتمادا على مكتسبك، حدد دور القوة التجارية في اندماج دول االتحاد  1اسا بمضمون الوثيقة رقم استئن -3

 ن13....................................................................................................................األوربي

 ن11..................د األمريكيح التحديات االجتماعية التي تواجه االقتصاو مكتسبك لتوضي 3اعتمد الوثيقة رقم  -4

 

ن01: تاريخال  مادة

من الموضوعين التاليين حسب اختياركفقط كتب في واحد ا: 
 

 الموضوع األول: 
ربا الغربية، أحدثت التطورات االقتصادية و المالية التي عرفها العالم الرأسمالي، خاصة في بلدان أو            

خالل القرن التاسع عشر الميالدي تحوالت اجتماعية و فكرية طبعت الرأسمالية األوربية في تلك المرحلة 
 .التاريخية

 :أكتب موضوعا مقاليا، من مقدمة و عرض و خاتمة، تركز فيه على ما يلي
 
 مظاهر التحوالت االجتماعية و العوامل المفسرة لها. 
  كرية و نتائجهاالتحوالت الفمظاهر. 
 

 الموضوع الثاني: 
 

أصبح المقيم العام يأمر الحكومة مباشرة إذ  إدارةشيئا فشيئا شكل بدأ نظام الحماية يتخذ  2217سنة  منذ ابتعاد ليوطي>> 
بل إن اإلقامة العامة كثيرا ما تجاوزت المخزن و أصدرت قرارات بشكل ...التي يريدها الشريفة باتخاذ القرارات 

 <<فكانت لها سلطة مطلقة ال تحد منها إال توجيهات الحكومة الفرنسية مباشر،
René Galissot , Le patronat européen du Maroc, ed Techniques nord-africaines, Rabat, 1964, p 14 . 

 تحلل فيهاستئناسا بمضمون الوثيقة و اعتمادا على ما درسته، اكتب موضوعا مقاليا ـ من مقدمة و عرض و خاتمةـ 
 :العنصرين التاليين الحماية مركزا على المغرب تحت نظام موضوع  

 
 تناقض السياسة المتبعة مع مضمون معاهدة الحماية. 
 يالمغرب أثرها على المجتمعو أشكال االستغالل االستعماري. 
  
 
 
 
 

بار عند التصحيحيؤخذ اعتماد النهجين التاريخي و الجغرافي و تنظيم العمل بعين االعت: ملحوظة. 
 



  
 سلم التنقيط :يستحسن اقتراب إجابات المترشحين من العناصر التالية

ن01: جغرافيامادة ال 

 .يقبل كل تعريف يتسم بالدقة و الشمول: 3و رقم  1تعريف ما تحته خط في الوثيقتين رقم  -1

 .عتبة الفقر –الناتج الداخلي الخام  –العجز التجاري  -
     1رقم  المتحدة و الصين باستثمار الوثيقتينتشخيص وضعية المبادالت الخارجية بكل من الواليات  -أ -2

 :2و رقم 
 .احتالل الصدارة العالمية على مستوى الصادرات و الواردات: الواليات المتحدة األمريكية-
ل المرتبة الثانية العالمية  تحقي  فاض  تجاري سنوي يسامم في الرف  من الناتج الداخلي احتال: الصين-

 .الخام
 : المكتسب تفسيرما باعتماد-ب     
قوة اإلنتاج و وفرة المواد األولية  قوة التركيز الرأسمالي  كثافة شبكة : الواليات المتحدة األمريكية -

  دور معامدات في الخارج  دور شركات التسوي  الخارجي المواصالت  ارتفاع حجم االستثمارات
.التبادل الحر  ميمنة الثالوث العالمي على المنظمة العالمية للتجارة  

تنوع اإلنتاج  وفرة المواد األولية  تحرير المبادالت الخارجية في إطار االنفتاح  تحديث : الصين-
ة  تنوع األسوا  التجارية م  التركيز على بلدان البنية التحتية  استقطاب ضخم لالستثمارات الخارجي

. الجنوب  انخفا  أسعار المنتوجات  انخفا  قيمة العملة و قوة التنافسية  
و اعتمادا  2تحديد دور القوة التجارية في اندماج دول االتحاد األوربي استضناسا بمضمون الوثيقة رقم  -3

 :على المكتسب
ع قيمة واردات المحروقات و المعادن مقارنة م  باقي البلدان الممثلة في على ارتفا 2تؤشر الوثيقة رقم  -

 .المبيان
 .اعتماد نظام اقتصادي ليبرالي قاضم على المنافسة الحرة -
 .داخل االتحاد األوربي بفضل السو  و السياسات االقتصادية الموحدةحيوية المبادالت البينية  -
 .تحاد األوربي في المبادالت العالميةأممية مساممة التجارة الخارجية لال -
 :و المكتسب 3د األمريكي اعتمادا على الوثيقة رقم توضيح التحديات االجتماعية التي تواجه االقتصا -4
 :3الوثيقة رقم  من -أ

 .تزايد عدد األمريكيين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر -

 .ذية، و تمركزهم في وسط و جنوب البالدالتفاوت المجالي على صعيد المستفيدين من بطاقات التغ -

 :ب ـ من المكتسب

 .مشكل العنصرية  -

 .تفاوت مستوى الدخل و ظروف العيش مجاليا و عرقيا -

 .مشكل البطالة -

 .مشكل الهجرة السرية -
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          ممدرسون دت و اق ع ـ ش ع ـر ع ـ تج ع أولى ـ العادية ـ جغرافيا و تاريخ ـ جهوي موحد ـ3102 الباكلوريا امتحانات

ن01: تاريخمادة ال 

  الموضوع األول: 

الجانب المنهجي. 
الجانب الشكلي. 
  يفتر  توظيف ما يلي: الجانب التحليلي: 
 :مظامر التحوالت االجتماعية و العوامل المفسرة لها -1

 .ي و المعيشيتحول ديموغرافي نتيجة لالنفجار السكاني المرتبط بتحسن المستوى الصح: ـ السكان
 .تزايد ساكنة المدن بفعل الثورة الصناعية و الهجرة من األرياف: ـ التوس  الحضري

تشكل بورجوازية قوية و متحكمة في االقتصاد  و طبقة عاملة مستغلة تعيش : ـ تحول البيضة االجتماعية
 .أوضاعا قاسية

 :التحوالت الفكرية و نتاضجها  -2

ت االشتراكية و منها الطوباوي و العلمي المتنبئ بإقامة مجتم  اشتراكي كنتيجة التيارا: ـ التيارات الفكرية
 .للصراع الطبقي

تأسيس النقابات : حركات عمالية نتيجة للوعي العمالي و ظروف الحياة في ظل المجتم  الرأسمالي ـ ظهور
 الشتراكية  العمالية للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة و التحالف م  األحزاب و التيارات ا

 ...و حققت مكاسب قانونية و اجتماعية
 
  

 

 

ثانيالموضوع ال: 

الجانب المنهجي. 
الجانب الشكلي. 
يفتر  توظيف ما يلي: الجانب التحليلي: 
 :ـ تناق  السياسة المتبعة م  مضمون معامدة الحماية1

از المخزن المغربي و إرفاقه تشير معامدة الحماية إلى ازدواجية في السلطة تتمثل في اإلبقاء على جه
ليوطي إلى جهاز إدارة مباشرة تيسر ظروف  ابتعادبجهاز مراقبة أجنبي  لكن نظام الحماية تحول بعد 

 .االستغالل االستعماري للمغرب عن طري  االستثمارات و االستيطان و المشاري  الفرنسية
 :و أثرما على المجتم  المغربي ـ أشكال االستغالل االستعماري2

 :أشكال االستغالل - أ
 .دور الشركات و األبناك في سيطرة الرأسمالية األوربية على االقتصاد المغربي: االستغالل المالي.
 .انتزاع األراضي و االستيطان الزراعي و االمتمام بالمنتوج التسويقي: االستغالل الفالحي.
 .على الصناعات الخفيفة استخراج المعادن و تصديرما خامة  االقتصار: االستغالل المنجمي.
 ...احتكار التجارة الخارجية  عجز الميزان التجاري و التبعية للسو  الفرنسية: االستغالل التجاري.

 :على المجتم  نتاضج االستغالل - ب
 .الفالحون -
 .الحرفيون -
 .التجار- -
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