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 ـ الموضوع  ـ

ممدرسينخاص بالمترشحين ال   

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى
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 البكالوريا من سلك

تجريبية  علوم- علوم شرعية 

 علوم رياضية-

رعلوم االقتصاد و التدبي 

 و الجغرافيا التاريخ
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 ساعتان

 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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 المملكة المغربية الصفحة
 وزارة التربية الوطنية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
 تافياللت -هة مكناسج
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 2/2         ممدرسون -  ـ أولى ع ش ـ ع تج ـ ع رـ ع اق و تد العاديةـ موحد جهوي ـ تاريخ و جغرافيا ـ 2103امتحانات الباكلوريا 

 

 

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. 
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