
  

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

و
 
 :المسلك الشعبة ا

 2المعامل : العلوم التجريبية والرياضيةــ 
 2المعامل  :ةـــــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــالعلــ 
 3المعامل  :رـــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوعل ــ

 
 التاريخ والجغرافيا:المادة

 

  1 

2 

 2112يونيو :  ـــــدورةــــــــــالــ
ولى بكالوريا :وىـــــالمست

 
 اال

نج  ساعتان :ازـمدة االإ
 

 الموضوع
 

 (11/11)االشتغال بالوثائق :اــــــجغرافيمادة ال 
وربينتاج الفالحي في االاالإ                                         : 1الوثيقة 

 
 2112لسنة  حتحاد اال

 اللحوم الحليب شمندر السكري ال السكر الذرة القمح المنتوج
 31 148 11901 2107 47 122 طن/ نتاج بمليونالإ اكمية 

 9,93 62, 19 39.92 1102 4074 21021 من االنتاج العالمي %
 4 2 1 3 3 1 الرحتبة العالمية

-Union Européenne. Chiffres  clés d’europe. pp. 119 -120. Ed. 2014 
- Images économiques du monde. 2016 

 : 2الوثيقة 
وربي  ة،فبفضل الحماية القوي"      

 
ذ حتمثل اإ  عبر السياسة الفالحية المشتركة،يستفيد القطاع الفالحي من دعم االحتحاد اال

عضاء امن ميزانية االحتحاد وهو ما حتنتقده بعض الدول  71%له  المخصصة المساعدات
 
مثل المملكة المتحدة وبعض ال

مريكية ودول 
 
ستراليا والبرازيل ةفالحيالشركاء التجاريين مثل الواليات المتحدة اال

 
 .كبرى كا

ساليب مكـثفة في ا       
 
وربا اكـتفاًء ذاحتيا حققت  نتاج مما يحقق فائضا في بعض المنتجات، وبذلكالإ حتعتمد الفالحة عموما ا

 
ا

نتاج الزراعي لتوليد الطاقة من قسطوشرعت في استعمال ... ائيةالغذواسعا في  المحاصيل  كبر من ... االإ
 
ن الجزء اال اإ

نتاج الزراعي يستعمل في  لكـثير من ، واوب المستوردة غالباكميات كبيرة من الحب يستهلك الذي حتربية الماشيةقطاع االإ
نه... ياه والطاقةالم

 
                            ."ةالهواء والمياه السطحي لتلوث امصدر  يعتبر كما ا

                                                                                                                                                     Source : Commission européenne 2013                                                                      
 

وربي حسب القيمة سنة  حتحادادالت التجارية الخارجية لال بنية المب                             : 3الوثيقة 
 
 2113اال

  الواردات (%)  الصادرات  ( %) المواد
 2 204 مواد غذائية

 29 2 محروقات ومعادن
الت ومعدات النقل

 
 22 71 ا

 9 12 يةمنتوجات كيماو
 23 23 منتوجات مصنعة

خرى 
 
 3 303 مواد ا

وربي اللجنة .3211                                                                                                                
 
 Eurosat.ةاال

 ..../....خلفـــه( ي)ـرــــــــــــانظـــ                                                                                                                        

https://motamadris.ma/


  
 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 

 االمتحان الجهوي الموحد

و المسلك
 
 :الشعبة ا

 2المعامل : العلوم التجريبية والرياضيةــ 
 2المعامل  :ةـــــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــالعلــ 
 3المعامل  :رـــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوعل ــ

 
 التاريخ والجغرافيا: المادة

 

 

 
2 
2 

 2112يونيو   :ـــــدورةــــــــــالــ
ولى بكالوريا :المستـــــوى

 
 اال
نجـاز  ساعتان  :مدة االإ

 

هم                             : 7الوثيقة 
 
وربي ينركاء التجاريالشا

 
حتحاد اال  (حسب القيمة)  2112 لسنة لالإ

 %النسبة  واردات االحتحاد من %النسبة  ت االحتحاد نحواصادر 
مريكية

 
 2103 الصين 2104 الواليات المتحدة اال

مريكية 902 الصين
 
 1703 الواليات المتحدة اال

 1103 روسيا 701 روسيا
 302 اليابان 302 اليابان

وربية                                                                                                                                         
 
 Europe en chiffres. Février 2016 .اللجنة اال

نية ل بعد      
 
ربع لوثائققراءحتك المتا

 
جب اال

 
 ( ي)ا

 
سئلة اال

 
 :ةيحتعن اال

لى 1بالوثيقة   نتاج الفالحيالإ اكمية المعطيات المتعلقة ب (ي)حول - 1     (ن3)..................................................مبيان مناسب اإ
  (ن1).................................................................................................................................... 1الوثيقة  الظاهرة  موضوع  (ي)صف - 2   
  3و 2من الوثيقتين  (ي)استخرج  - 3   

 
 (ن2)............................................................................................................................. :حتيما يا

             
 
 ؛1الوثيقة ما يفسر الظاهرة موضوع  -   :2ة من الوثيق -ا

وربيب مشاكل الفالحة -                               
 
 ؛االحتحاد اال

وربيلال الخارجية التجاريةالمبادالت بنية خصائص  -  :3من الوثيقة  -ب 
 
 ؛حتحاد اال

  (ن2) فيهامكانة الصين  (ة)لالحتحاد مفسرا الت التجاريةالتوزيع الجغرافي للمباد مميزات 7 الوثيقة من( ي)استخلص - 7   
عاله و انطالقا من - 2   

 
 فيها جوانب القوة والضعف في( ين)فقرة حتبرز ( ي)كـتب، ا  على ما درست ااعتمادالوثائق ا

وربيحتجربة          
 
     (ن2) .................................................................................................................................................................االحتحاد اال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (11/11) مقاليالموضوع ال:  خـــــــــتاريمادة ال 
حد الموضوعين( ي)كـتبا  

 
 : التاليين في ا
ول

 
 :الموضوع اال

سمالي خالل القرن عرف العالم ا    
 
 .عميقة همت مجاالت مختلفة، كانت لها انعكاسات جذرية اقتصادية حوالتحت 19لرا

حتي (ين )موضوعا مقاليا حتحلل( ي)كـتبا           
 
 :فيه اال

سمالي خالل القرن التحوالت الفالحية والصناعية  -                                
 
 ؛19بالعالم الرا

سمالية خصائص -                                
 
 ؛ماليةال الرا

  .االقتصادية التحوالت كبتااالنعكاسات الفكرية التي و -                                
 :الموضوع الثاني          

 وشرعتا في حتنظيم البالد ،1912 مارس 31سبانيا من فرض نظام الحماية على المغرب منذ فرنسا واإ  كل من حتمكنت     
     .قصد استغالل خيراحتها     

ثاره على المجتمع؛مظاهر االستغال فيه ( ين)حتوضح موضوعا مقاليا ( ي)كـتبا            
 
   ل االستعماري لالقتصاد المغربي وا

 .1939و 1931حتطور الحركة الوطنية ما بين ( ة)مبرزا                
 

https://motamadris.ma/

