
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 2017يونيو :  الدورة العادية) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
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 من سلك البكالوريا

 مسلك العلوم الشرعية 
 ية شعبة العلوم التجريب

  شعبة العلوم الرياضية
 شعبة علوم االقتصاد والتدبير

التاريخ 
 والجغرافيا

 2     مسلك العلوم الشرعية :
 2     شعبة العلوم التجريبية :
 2     شعبة العلوم الرياضية :

  3شعبة علوم االقتصاد والتدبير : 

 ساعتان
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 عناصر اإلجابة المقترحة وسلم التنقيط

 نقط (  10) االشتغال بالوثائق  جغرافيالا مادةأوال ـ  

 ن( 3)(المقياس-المفتاح–) احترام مواصفات المبيان:العنوان :إلى مبيان باألعمدة1واردة في  الوثيقةلل المعطيات ايحوت – 1

المتحدة الصين والواليات في كل من   اإلجمالي صادية في الناتج الداخليالقطاعات االقت المقارنة بين مساهمة  .....-2 

 ن(.1.....................................................................................) المنجز.............. المبيانمن خالل  األمريكية

يات الوال و  الصينإبراز التفاوت بين  ... اإلجمالي الداخليمجتمعة في  الناتج   االقتصادية الثالثمساهمة القطاعات ...  

مقارنة مع ضعف مساهمة الفالحة  في الواليات المتحدة األمريكية   ، األولتفاوت على مستوى القطاع  المتحدة األمريكية :

الواليات ... تضخم قطاع الخدمات في   الواليات المتحدة األمريكيةعكس  صين.ارتفاع نسبة مساهمة الصناعة بالالصين..

 ... المتحدة األمريكية

 

  ن(2.........)................................................................................................ستخراج  من الوثائق : ـ اال  3

 بكل من الصين و الواليات المتحدة : رة تطور نمو الناتج الداخلي اإلجماليوثي ... :2من الوثيقة -أ
نسبة نمو الناتج الداخلي تراجع  ... في الصين مقارنة بالواليات المتحدة األمريكية  اإلجمالي ارتفاع  نمو الناتج الداخلي ... 

 ... 2015ثم ارتفاعه في  2014سنة في الواليات المتحدة األمريكية و انخفاضه 2011ما بعد صين في ال إلجماليا

... إنشاء مناطق تدريجية إصالحات تنفيذ ... : ر االقتصاديتطول المتخذة من طرف الصينالتدابير : 3ـ من الوثيقةب   

 تعزيز ... تشجيع الصادرات ...  االستثمارات األجنبيةالستقطاب  في المناطق غير المكتظة بالسكان خاصةاقتصادية 

 ...االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية...تشركاالو  عمالالكفاءات 

 

 ن(2)..والمكتسبات : 4الوثيقة من انطالقا على الصعيد العالمي للواليات المتحدةاالقتصادية  قوةلالعوامل المفسرة ل ـ    4   

الموارد الطبيعية ... تنوع المناخ وفرة و خصوبتها ... راضي و تنوعهاالعوامل الطبيعية و الجغرافية  : شساعة األ -  

  نفتح على العالماليات المتحدة األمريكية الم)قطبي ، معتدل ، مداري( بحكم االمتداد الجغرافي ...الموقع االستراتيجي للو

 ن) المحيط األطلسي و المحيط الهادئ (، مما يسهل تدفق التيارات التجارية  و البشرية و اتصالها بالعالم.يبواجهتين بحريت

 ...بشرية الموارد كفاءة الالعامل البشري : 

المواصالت البرية والبحرية والجوية تقوم بتوزيع المنتجات ... توفرها على شبكة كثيفة ومتطورة من وسائل  التجهيزات: -

 األسواق...وطنيا ودوليا... شبكة عصرية من وسائل االتصاالت تروج للسلع وتدير المشاريع وتراقب 

... وجود مؤسسات تجارية متعددة الجنسيات و عابرة للقارات كالتروست والهولدينغ تملك مؤهالت  العامل التنظيمي: -

للتنافس في األسواق العالمية، واعتمادها على اقتصاد السوق، واعتماد الدوالر كعملة رئيسية في المبادالت التجارية  هائلة

 العالمية.
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 (ن2) ..............................................................الصين.....والواليات المتحدة األمريكية  وتحديات  مشاكل  - 5  

  .(بالنسبة لكل دولة مشكلين أو تحديين "ة": يعتبر الجواب صحيحا إذا ذكر المترشح )ملحوظة هامة               

   المتحدة األمريكية  : مشاكل وتحديات الواليات 

،  ن، اليابانالمنافسة في القطاع الصناعي من طرف القوى األخرى) الصي ...  فائض في اإلنتاج ألفالحي ...

انتشار الفقر..والبطالة...تزايد الهجرة ...استيراد الطاقة والمعادن...عجز في الميزان التجاري ..( مريكا الالتينيةأ

 السرية..كوارث طبيعية..مخاطر بيئية...

 مشاكل وتحديات الصين : 

يطة..تفاوت توزيع الثروات تقلص نسبة الساكنة النشنمو سكاني سريع...من الطاقة.. ارتفاع حاجيات الصين ...

 ...بين  الشرق و  الغرب....ارتفاع نسب األمية و الفقر... تباين إقليمي بين أفراد المجتمع الصيني..

 

******************* 
 نقط( 10: )إنتاج مقال = ثانيا ـ مادة التاريخ   

 : األول الموضوع

 ن (2.................)........صميم ،خاتمة مناسبة ....................*   الجانب المنهجي : مقدمة مناسبة ،وضوح ومنطقية الت 

 ن (1........................) ............................................. ، اللغة ، شكل التقديمتاريخيال*   الجانب الشكلي :التعبير  

 *   الجانب المعرفي : انتقاء المعلومات ،صحتها ،تنوعها و ترابطها : 

  عناصر التالية :لل )ة( المطلوب إبراز المتر شح                                   
 

  :ن(3............................).......مظاهر االستغالل االستعماري و آثاره على الميدانين االقتصادي و االجتماعي 

 :المظاهر 

في المجال الفالحي : ...انتزاع األراضي و ممارسة االستيطان الرسمي و الخاص...توسيع الزراعات العصرية  -      -

 ...انتشار المنتجات التسويقية..بالمناطق المسقية  

ة لعملية التنقيب عن في الميدان الصناعي : ...توسع االستثمارات األجنبية و الخاصة ...احتكار الشركات األجنبي -     -

 المعادن و استخراجها و تسويقها ..

 في الميدان التجاري: ...تفوق الواردات عن الصادرات...عجز الميزان التجاري ...التبعية للسوق الرأسمالية ... -     -

 الفالحين  اآلثار االقتصادية و االجتماعية: ...تضرر الحرف التقليدية بفعل المنافسة الستعمارية...تدهور أوضاع

المغاربة بسبب االستعمار الرسمي و الخاص...تحول المزارعين إلى فالحين مأجورين ...تضرر التجار المغاربة 

 من االحتكارات األجنبية ...ضغط الثقل الضريبي...اتساع حركة الهجرة القروية...

  ن(4..........)..............:  1956و 1930ونضالها ضد النظام االستعماري ما بين المغربية  نشأة الحركة الوطنية 

ظروف النشأة:...تطبيق السياسة البربرية...بروز نخبة مثقفة...ظهور تنظيمات حزبية تطالب باإلصالح ...استعمال * 

قيام العمال المغاربة باإلضرابات  المعاهد في نشر الوعي الوطني... الصحافة الوطنية لتوعية المغاربة...دور المدارس و

 تلهم نقابيا ) داخل اتحاد النقابات الموحدة ( .و تك

  االستقالل: تحقيق انتقالها من المطالبة باإلصالحات إلىعوامل * 

 طلنطياألاالستعمارية....صدور الميثاق  ...احتالل ألمانيا لفرنسا و فقدان هذه األخيرة لهيبتهاعوامل خارجية: -

 ... 1943تمر أنفا ...الدعم األمريكي للقضية الوطنية منذ مؤ1941

صدور وثيقة المطالبة باالستقالل ... تبنى السلطان محمد الخامس هذه الوثيقة  1944يناير  11 عوامل داخلية:...-

 1945...مطالبته باستقالل المغرب و احترام سيادته و وحدته الترابية في عدة مناسبات منها رحلته إلى فرنسا سنة

نفي محمد  1953...المواقف الوطنية للسلطان الشرعي... 1952خطاب العرش لسنة  ...1947... زيارة  طنجة سنة    

...عودة السلطان  1955ليبان سنة  –يكس إالعمل الفدائي......فتح مفاوضات الخامس...انطالق ثورة الملك و الشعب و 

 ...1956...االعتراف باستقالل المغرب 

********************* 
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 :نيالثا الموضوع

 ن (2..........)................................الجانب المنهجي : مقدمة مناسبة ،وضوح ومنطقية التصميم ،خاتمة مناسبة ...*    

 ن (1.........) ....................................................، اللغة ، شكل التقديم ....... تاريخيال*   الجانب الشكلي :التعبير  

 *   الجانب المعرفي : انتقاء المعلومات ،صحتها ،تنوعها و ترابطها : 

 :اآلتيةالعناصر  )ة( المطلوب إبراز المتر شح                                       

 :  ن(2)...................................................المخلفات السياسية  للحرب العالمية األولى على أوربا 

تنظيم مؤتمر السالم لخدمة مصالح الدول المنتصرة ...إرغام الدول المنهزمة على توقيع المعاهدات بشروط مجحفة )  - 
 تقديم أمثلة ( ...

تصاعد التطرف السياسي : ...سقوط النظام القيصري في روسيا ...قيام النظام الفاشي بايطاليا ...نهاية الرايخ الثاني  -

 بألمانيا ....

 ير الخريطة السياسية ألوربا و ظهور دول جديدة ...تغي -

 االعتراف بحق القوميات في تقرير مصيرها ... -

 بروز عصبة األمم لدعم السلم العالمي ... -

  ن(2....................................................................)على أوربا :  1929آثار األزمة االقتصادية لسنة  

...استفحال التضخم....تجميد االقتصادية...تضرر جميع القطاعات  المستوى االقتصادي: على -   
 سياسة التقشف ... ..الحمائية ...القروض.

و حجم اإلنتاج  ..تباين بين القدرة الشرائية: ...انخفاض األجور ...ارتفاع األسعار. على المستوى االجتماعي -

 مال و تمرد الفالحين ....انتشار البطالة و الفقر...إضراب الع

 :ن(3..................................................)دور األنظمة الدكتاتورية في اندالع الحرب العالمية الثانية 

 )   إبراز التناقض بين مواقف األنظمة الديمقراطية ) االعتماد على المستعمرات لحل األزمة ( والدول الديكتاتورية -
 ع... (...سياسة التوسنهج 

 ... 1933...تخوف الرأسمالية األلمانية من الخطر الشيوعي و تصويتها لصالح هتلر  -

...نهج سياسات توسعية )تقديم أمثلة ( ...عقد تحالفات عسكرية ...التدخل في الحرب األهلية االسبانية ...عجز  -

إعالن الحرب من طرف ألمانيا... نياغزو بولو عصبة األمم عن وضع حل لسياسة التسلح و التحالفات و التوسع ...

        ...العالمية الثانية
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