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  10/10  موضوع االشتغال بالوثائق: الجغرافيامادة 

 :ن ثم اإلجابة عن األسئلةامعإب  3 و 2 و1  مطلوب منك قراءة الوثائق

  :1الوثيقة 

  0202للتحددلا ترلإال الددن  ددالن فددن  دد  لددن تلاددالن   تل  الددا  ت( PIB)تطدد إ مجلددالن تل دداتخ تلددلتم ن تلمددا  : جددل  

 (إ ملإال ن ل الاإ ل  ) 0204 

 تل  الا  تللتحلا ترلإال الن تلاالن تلس  ت 

0202 9206 04694 

0200 2460 05502 

0200 1490 09090 

0200 6462 09291 

0204 02054 02406 

Données.banquemondiale.org, 
 09/20/0209تاإالخ ت طالع 

      :2الوثيقة

مذ من تل  ل  ان التلتع ع ى تلل ت   أإتض شاسعن ... ملإت لحت لا العت إ تل جاح ت قتاالي ترلإال ن  لعاالالإ تلال    "

من ... تلالز   ت  عها   ما  تها ملى جا ب لمز  ه تل  الإ لن تلل تإل تلط العالن تل فالإا   تلل تإل تل شإالن تل فؤا 

لهالي لعا،   هن تل  الا  تللتحلا هن تلق ا تلعظلى تل حاللا تلتن تط   س تح ها ع ى تللحالط ترط سن   تللحالط ت

تعت إ  ع ى لإ ...   ... مالضا تلق ا تلعظلى تل حاللا تلتن تلتل مإتضالها ع ى ل اطق ل امالن قط الن   لعتللن   للتإالن

 ."ح ا ل تجاإا... م ثإ ترل  ... مذ لالس لن ق ال  تللاالفن فن هذت تللقا  من ت  ن . تلقإ ن مإض تلفإص

، ج تر  ،تل  ال ، 052تلتاإالخ تلل حلن ل ق ا ت قتاالالن ترلإال الن؛ تإجلن لحلل لجل تللالن  ا الإ، عال  تللعإفن، ع مل إتط إالن تلثإ ا، : ج إلن ج ن ستال 

 00-02-6ص ص ص .. 0221  فل إ
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 : 3الوثيقة 

 تالجن  عتلالها مفض  لا فن تلإمسلالالن تلغإ الن،   مضاف  ملالها ( ااعلا)ما ح  تلاالن تلال   ق ا تقتاالالن "

  تستلإ تلاالن فن ت ستثلاإ للستق  ها،   م ق . طالط تلح  لن، فن س اق لتا ح تلق ا تلعظلى تر لى فن تلعال تلتم

 ل   اتجها تإلجلالن تللح ن فإص تلعل ،    اء تل  ى تلتحتالن،   تل ال  تلتع ال    تلت   ل جالا ساعالن ملى إفع  سب 

ث  تل فاءا فن تلتا الع،   ت   ل جالا تلس ك تلحلاللالن عالالن قل شق  تلاالن طإالقها   جاح فن لجا    تسعن ل ...

 ...".تلسإعن،   تلطاقن تل   الن،  ت   ل جالا تلطاقن تل ظالفن،   تلتع ال  

 .؛ ملتإا تللإتسا    تل ح ث"تلاال ن-تلت افس   تلتشا ك ت قتاالي ترلإال ن: "تتحال تللااإف تلعإ الن
http://www.uabonline.org/ 

 05/24/0209تاإالخ ت طالع 

 

 :المطلوب

 (ن 3) ،ملى ل الان ل اسب 0لعطالا  تل ثالقن ( ي)ح    (0
ا  تللتحلا تط إ قاللن تل اتخ تللتم ن تلما  فن    لن تل  ال( ي)قاإن    تلل الان تلل جز، 0ت طالقا لن تل ثالقن  (0

 (ن2) ،  0204      0202 ن س تن ترلإال الن   تلاالن  ال
 (ن 0) :تآلتالن تلجغإتفالن تللعطالا  0   0لن تل ثالقتالن ( ي)تستمإج  (0

  تلع تل  تللفسإا لق ا ت قتاال ترلإال ن ع ى تلاعالل تلعاللن،: 0لن تل ثالقن  - م
  تلع تل  تللفسإا لق ا ت قتاال تلاال ن ع ى تلاعالل تلعاللن،: 0لن تل ثالقن  - ب

ا   ت قتاالالن فن    لن تلاالن فالها تللش( الن)فقإا ل جزا ت إز ( ي)تعتلالت ع ى  ل تس اتك ، حإإ  (4
 (ن2). تل  الا  تللتحلا ترلإال الن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uabonline.org/
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 11/11موضوع مقالي  :التاريخ 

 :فن  تحل فقط لن تلل ض عالن تآلتالالن( ي)م تب

 

 :الموضوع األول

 :الوثيقة

تل هائ دن لدن تل داس  ال طالدن،  دل  تلحدإب  أ هدا مسده  ع للا مح ل  مزلن تقتادالالن مطالدإا فدن مللا الدا ع دى معدل"... 

سدد حن،    ددذلك فددان تتفاقالددا  ف دد  تلعدداط الن سالادد ح ن ج دد لت م  العل دد ن فددن لاددا ع تر. تلطددإق ل مددإ ج لددن ترزلددن

، 0606  ع الده ففدن تلالد   تر   لدن سد تل إ ... تل إالهن ستلحى لن تل ج ل ( سان جإلان)فالإساي  تلقلالس جالإلالن 

 ".الش ترللا ن ع ى   ل لتزحف تلج

 002-009ص ص .  0200، تللج س تل ط ن ل ثقافن   تلف  ن   تآللتب، تل  ال ،لاال  422لمتاإ تاإالخ تلعال ؛ عال  تللعإفن، ع : غ ل إالتش مي متش

 

 :فاله( الن)لقا  تاإالمالا ت إز ( ي)لستعال ا  ال ثالقن   تعتلالت ع ى ل تس اتك، حإإ 

 لثا الن ت قتاالالن   تلسالاسالن، تائخ تلحإب تلعاللالن ت 

  فن ت ل ع  0606ل إ لعاهلت  تلا ح عقب تلحإب تلعاللالن تر لى   ت ع اسا  ترزلن ت قتاالالن لس ن

 .تلحإب تلعاللالن تلثا الن

 

 :الموضوع الثاني

اإ دن ، ف تجههدا تللغ  0600  لضغ ط تسدتعلاإالن ت تهد   فدإض تلحلاالدن ع الده سد ن  06تلقإن  مال تعإض تللغإب 

 . إل ل مفعا  لمت فن

 :فاله( الن)لقا  تاإالمالا ت إز ( ي)حإإ 

 0659س ن ملى    0600س ن مش ا   فاح تللغاإ ن ضل س طا  تلحلاالن لن  تط إ  ، 

 0659لن  لتالن تلثالثال ا  ملى س ن  تلع تل  تللفسإا لتط إها  . 
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 عناصر اإلجابة
سلم 

 التنقيط

 

 01/01 الوثائقبموضوع االشتغال  :جغرافياال 

 . ،مع مراعاة أساسياتهأو باالعمدة بالمنحنىإلى مبيان  1معطيات الوثيقة ( ة)تحويل المتشرح -1

 : المقارنة -2

من حيث القيمة اإلجمالية فهو  ، لكنه0202و  0202ارتفاع قيمة الناتج الداخلي الخام في كال البلدين بين 

 .أعلى في الواليات المتحدة األمريكية منه في الصين

 :االستخراج -3

 :العوامل المفسرة لقوة االقتصاد األمريكي عالميا-أ

  وغناها بالموارد الطبيعية األرض األمريكية شساعة، 

 ،الموقع الجغرافي المنفتح على سواحل المحيطين األطلسي و الهادي 

  (قطبية،معتدلة،مدارية )األقاليم المناخية تنوع...، 

 ،كفاءة الموارد البشرية 

 ،اعتبار الواليات المتحدة األمريكية على مر القرون أرض الفرص 

 تشبع األمريكيين بروح التجارة. 
 أربعة عوامل على األقل( ة)تعتبر اإلجابة صحيحة في حالة استخراج المترشح : مالحظة. 

 :قوة االقتصاد الصيني على الصعيد العالميالعوامل المفسرة ل -ب

 ،المزاوجة بين الرأسمالية و التخطيط الحكومي 

 وضع البنى التحتية،/خلق فرص العمل 

 ،تمويل التعليم و البحث التكنولوجي 

 تطوير السكك الحديدية الفائقة السرعة والطاقة النووية و الطاقة /االهتمام بالجودة في التصنيع
 .النظيفة

 (:الصين و الواليات المتحدة األمريكية)ر فقرة موجزة عن المشاكل االقتصادية في كال البلدين تحري  -4

 :على األقل ثالثة مشاكل( ة)يبرزه فيها  المترشح 

  (مشترك)احتداد المنافسة االقتصادية مع باقي القوى االقتصادية العالمية، 

 ،عجز الميزان التجاري األمريكي 

 يير السالمة المهنية عدم التزام الصين بمعا...   

 
 01/01الموضوع المقالي: مادة التاريخ 

  الموضوع األول : 

  في هذا الموضوع( ة)مستويات تقييم إنجاز المترشح: 
 :الجانب المنهجي:المستوى األول

 

 ن 3

 ن2

 

 ن 3

 (ن 5.1)

 

 

 

 

 (ن 5.1)
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 تتضمن الموضوع و مجاله و زمانه ثم طرح األسئلة المناسبة لمعالجة الموضوع :المقدمة المناسبة. 

  لمناسب و المنطقي،ا التصميم 

 استخالص، و فتح الموضوع على امتدادات :الخاتمة المناسبة. 
 : الجانب المعرفي: المستو الثاني

 انتقاء المعلومات التاريخية المناسبة، وصحتها، ( ة)يراعى في تقييم منتوج المترشح : مالحظة

 .وترابطها، و تغطيتها للمطلوب
 :الثانية االقتصادية و السياسيةنتائج الحرب العالمية : الفقرة األولى

 :اقتصاديا*

  ( مطارات/موانىء/سكك حديدية/طرق)والبنية التحتية ( الفالحة والصناعة)تدمير الهيكل اإلنتاجي...
 للدول المتحاربة،

  بروز الواليات المتحدة األمريكية كقوة اقتصادية عظمى... 
 :سياسيا*

 احتالل الحلفاء ألمانيا ... 

 الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي،: مهيمنتين  وهما -ين متناقضتينبروز قوتين عظمي 

 ،إضعاف الحرب للقوى اإلمبريالية التقليدية خصوصا بريطانيا و فرنسا 

  تأسيس هيأة األمم المتحدة... 
ية لسنة دور معاهدات الصلح عقب الحرب العالمية األولى و انعكاسات األزمة االقتصاد: الفقرة الثانية

 :في اندالع الحرب العالمية الثانية 0191
 :دور معاهدات الصلح*

لمنتصرة في الحرب جراء فرض شروط قاسية على ألمانيا مقابل تقوية انشوء رأي عام ألماني معادي للقوى 
 (...فرنسا

 :م في اندالع الحرب 0191دور انعكاسات األزمة االقتصادية لسنة *
  م،5191تدهور األوضاع االقتصادية في كل من إيطاليا و ألمانيا بسبب أزمة 

  افتقار الدول الديكتاتورية للمستعمرات... 

  تطبيق هتلر لسياسة المجال الحيوي لضمان الموارد األساسية لألمة األلمانية... 
شكل مقبول في تقديم -خطاءلغة سليمة من األ -توظيف التعبير التاريخي :الجانب الشكلي: المستوى الثالث

 .المنتوج

  الموضوع الثاني : 

  في هذا الموضوع( ة)مستويات تقييم إنجاز المترشح: 
 :الجانب المنهجي:المستوى األول

 .تتضمن الموضوع و مجاله و زمانه ثم طرح األسئلة المناسبة لمعالجة الموضوع :المقدمة المناسبة -
 المناسب و المنطقي،  التصميم -
 .استخالص، و فتح الموضوع على امتدادات :مة المناسبةالخات-

 :الجانب المعرفي: المستوى الثاني
انتقاء المعلومات التاريخية  المناسبة، وصحتها، وترابطها، ( ة)يراعى في تقييم منتوج المترشح : مالحظة

  .و تغطيتها للمطلوب
 

 :0191إلى  0109من  تطور أشكال كفاح المغاربة ضد سلطات الحماية: الفقرة األولى

  5131و  5159المقاومة المسلحة القبلية بين، 

  5113المقاومة السياسية التي قادها زعماء الحركة الوطنية في المدن من بداية الثالثينات إلى، 

  إلى 5113المزاوجة بين المقاومة السياسية و المسلحة منذ اإلعالن عن ثورة الملك و الشعب سنة 
 .5111لى االستقالل سنة حصول المغرب ع غاية
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 :العوامل المفسرة لتطورها: الفقرة الثانية

  تطور الكفاح من المقاومة المسلحة إلى النضال السياسي بفعل 5113من بداية الثالثينات إلى ،
مساهمة المغرب في الحرب العالمية )و أخرى خارجية ...( صدور الظهير البربري )عوامل داخلية 

 ...(الثانية 

 5113-5111  حيث انتقل المغاربة إلى المزاوجة بين النضال السياسي و المقاومة المسلحة بفعل ،
 ...عوامل عديدة من أهمها نفي السلطان الشرعي سيدي محمد بن يوسف و أسرته

شكل مقبول في تقديم -لغة سليمة من األخطاء -توظيف التعبير التاريخي :الجانب الشكلي: المستوى الثالث
 .المنتوج
 

 

 (ن 3)

 

 

 (ن 1)
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