ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

لجهة الدارالبيضاء الكبرى

الشعبة أو املسلك:
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علوم تجريبية و علوم رياضية و العلوم الشرعية بالتعليم األصيل
– علوم االقتصاد و التدبير*
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مدة إلانجاز:

5س

املعامل:

*3 – 5

املستوى:

األول

مادة الجغرافيا :االشتغال بوثــائــق 01/01
اقرأ(ئي) الوثاثق الثالث اآلتية من أجل إنجاز المطلوب.
الوثيقة رقم  :1صادرات و واردات بعض القوى االقتصادية من البضائع سنة  3112و حصتها من المبادالت
التجارية العالمية( .بالماليير من الدوالرات و بالنسبة المئوية)
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( بتصرف) Source : OMC, www.wto.org (Visité le 17/04/2015) et images économiques du monde 2015, p 80

الوثيقة رقم :3
<<

يحتل االتحاد األوربي حاليا المرتبة األولى عالميا من حيث التصدير و االستيراد ،و يُعد فاعال استراتيجيا في

التجارة الدولية ،و ذلك بفعل تأسيس سوق موحدة سمحت بحرية مرور البضائع و الخـدمـات و األشـخــاص،
واالستثمارات األجنبية و الرساميل بين بلدانه الثمانية و العشرين .و يصنف اقتصاده من بين االقتصادات العالمية
ال ُموج َهة أكثر نحو التصدير ،إذ تضاعفت تجارته مع العالم ما بين  1222و  ،3111و تستفيد وارداته من التخفيضات
و االمتيازات الجمركية ،و من تنسيق أعضائه لسياساتهم الوطنية ،و يتميز اقتصاده بتنافسية قوية في مجال
االختراعات التقنية و االبتكارات الفكرية و العلمية التي ينتجها.
إال أن مؤشرات النمو االقتصادي و توفير فرص الشغل تأثرت من جراء األزمة االقتصادية الراهنة ،و من تزايد
عمليات القرصنة للملكيات الفكرية و العالمات التجارية ،مما دفع االتحاد األروبي للتدخل بقوة قصد حمايتها ،إما

عبرمنظمة التجارة العالمية ،أو بالتعاون مع سلطات البلدان النامية لتقوية أنظمة المراقبة لديها لحماية هذه الحقوق.

>>

بتصرف Source :www.europa.eu
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الصفحة:
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املادة :ال ـتــاريــخ و ال ـج ـغــراف ـيــا
الوثيقة رقم :3
<< ركزت الصين على النمو االقتصادي و أهملت سياستها الخارجية لتفادي مواجهة الدول الكبرى ،و تجنب تعطيل
عملية التنمية ( ،)...و أدى نمو اقتصادها إلى تزايد رؤوس األموال و االستثمارات و المنافسة على المستوى العالمي
( )...خاصة بعد تداعيات أحداث  11شتنبر  ،)...( 1001و انهيار القطبية الثنائية ،بدأت أجواء الصراع تسيطر على
العالقات التجارية بين الدول الكبرى ،و زاد احتمال اشتعال الحرب التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد
األوربي ،بسـبـب الـقــانــون األمريكي لإلعفاءات الضريبية الذي يدعم الشركات األمريكية ،بشكل يتعارض مع قوانين
منظمة التجارة العالمية ،كما احتدم التنافس التجاري بين الصين و الواليات المتحدة األمريكية ( .)...وأصبحت هذه
األخيرة (الواليات المتحدة األمريكية) سوقا حيوية للصادرات الصينية ،بالمقابل تواجه الصادرات األمريكية صعوبة
في غزو األسواق الصينية م َّما أدى إلى تزايد العجز التجاري األمريكي مع الصين ،و لتخطي هذه العقبات اتجهت
>>
الشركات المتعددة الجنسيات إلقامة فروع لها في الصين بهدف الوصول للمستهلك الصيني.
كريم أبو حالوة و مروان قبالن ،الصين قوة اقتصادية عالمية صاعدة ،مركز الدراسات االستراتيجية ،دمشق ،1010 ،ص  30ـ ( 11بتصرف)

المطلوب:
1ـ حول (ي) معطيات حصة الصادرات و الواردات (ب  )%في الوثيقة  1إلى مبيان باألعمدة

(3ن)

 2ـ اعتمادا على الوثيقة :1

(1ن)

ـ قارن (ي) تطور حصة صادرات و واردات القوى االقتصادية الثالث
ـ استخلص (ي) وضعية الميزان التجاري لكل من الصين و الواليات المتحدة األمريكية.
 3ـ استخرج (ي) من الوثيقتين المعطيات اآلتية:

(2.2ن)

أـ من الوثيقة رقم :2
ـ مظاهر قوة تجارة االتحاد األوروبي؛
ـ الصعوبات التي يواجهها االتحاد األوروبي و اإلجراءات التي اتخذها للحد منها ؛
ب ـ من الوثيقة رقم  :3مظاهر التنافس التجاري بين القوى االقتصادية.
 4ـ فسر (ي) اعتمادا على الوثيقتين:

(1.2ن)

أ ـ من الوثيقة رقم  : 2قوة التجارة في االتحاد األوروبي
ب ـ من الوثيقة رقم  :3التنافس التجاري بين القوى االقتصادية الثالث
 2ـ اكتب (ي) فقرة مركزة تبرز(ين) فيها التحديات التي تواجه اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية ،اعــتـمــادا
على ما درسته.

( 2ن)
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الصفحة:

املادة :ال ـتــاريــخ و ال ـج ـغــراف ـيــا

ثانيا :مادة التاريخ  :كتابة موضوع مقالي 01/01
اكتب (ي) حسب اختيارك ،في أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول:
أدى التنافس األمبريالي األوربي في أواخر القرن  91و بداية القرن  02إلى اندالع حرب كونية
( 9191ـ  ،)9191تسببت في خسائر بشرية و اقتصادية و تحوالت سياسية و فقدان أوربا لثقلها
االقتصادي و العسكري على الصعيد العالمي .
اكتب (ي) موضوعا مقاليا توضح (ين) فيه :
ـ دوافع و وسائل التنافس األمبريالي بين الدول األوربية في أواخر القرن  91و بداية القرن 02م.
ـ األزمات الدولية الممهدة الندالع الحرب العالمية األولى .
ـ النتائج االقتصادية و السياسية للحرب العالمية

األولى.

------------------------------------------------------

الموضوع الثاني:
خضع المغرب لالحتالل االستعماري في النصف األول من القرن العشرين ،و تعرض الستغالل
استعماري استهدف موارده االقتصادية و البشرية ،مما أثار ردود فعل المغاربة ضده.
اكتب(ي) موضوعا مقاليا تبرز(ين) فيه ما يأتي:
ـ التنافس األمبريالي حول المغرب ما بين  4091و 4041؛
ـ مظاهر االستغالل االستعماري للمغرب في الميدان الفالحي و أثره على المجتمع المغربي؛
ـ ردود فعل المغاربة تجاه االستغالل االستعماري ما بين 4099م و  1944م.
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مادة الجغرافيا:االشتغال بالوثائق:
 3ن  .1تحويل معطيات حصة الصادرات و الواردات إلى مبيان باألعمدة يراعي شروط اإلنجاز (المقياس
ـ العنوان ـ المفتاح ـ الدقة)
 1ن  2ـ مقارنة تطور حصة صادرات و واردات القوى الثالث ،و استخالص وضعية الميزان التجاري
لكل من الصين و الواليات المتحدة؛
ـ مقارنة تطور حصة صادرات و واردات كل من االتحاد األوروبي و الصين و الواليات المتحدة:
كل ما يفيد تراجع حصة كل من االتحاد األوروبي و الواليات المتحدة مقابل تزايد مثيلتها في الصين....
ـ استخالص وضعية الميزان التجاري لكل من الصين و الواليات المتحدة األمريكية:
يحقق الميزان التجاري الصيني فائضا ،و يعرف الميزن التجاري األمريكي عجزا.
 2.2ن  3ـ استخراج المعطيات من الوثيقتين2.2( :ن)
أـ من الوثيقة رقم :2
* مظاهر قوة تجارة االتحاد األوروبي:
ـ كون االتحاد األروبي فاعال استرتيجيا في التجارة الدولية
(52.0ن) ـ احتالله مركز الصدارة في التجارة الدولية ـ تضاعف تجارته مع العالم .
لكل عنصر
* الصعوبات التي يواجهها االتحاد األوروبي و اإلجراءات التي اتخذها للحد منها:
الصعوبات التي يواجهها االتحاد :ـ تأثير األزمة على النمو االقتصادي و مجال التشغيل
ـ تزايد عملية القرصنة للملكيات الفكرية و للمعامالت التجارية
اإلجراءات :اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية ـ التعاون مع البلدان النامية لحماية الحقوق الفكرية.
ب ـ من الوثيقة رقم :3
* مظاهر حدة التنافس التجاري بين القوى االقتصادية:
ـ احتدام المنافسة بين مخلف القوى االقتصادية الواردة في الوثيقة ـ توسع الصادرات الصينية
باألسواق األمريكية  ،مقابل عجز الصادرات األمريكية عن غزو األسواق الصينية ...
 4ـ التفسير من خالل الوثيقتين 1.2(:ن)
أ ـ تفسر قوة تجارة االتحاد األوروبي من خالل الوثيقة رقم  2ب :إنشاء سوق موحدة تيسر مرور
(5..2ن)
البضائع و الرساميل ـ االستفادة من االستثمارات األجنبية و من التخفيضات واالمتيازات الجمركية على
الواردات ـ تنسيق السياسة الوطنية من قبل األعضاء...
ب ـ يفسر التنافس التجاري بين القوى االقتصادية بـ :ـ نهاية القطبية الثنائية
(5..2ن)
ـ القانون األمريكي المتعارض مع نصوص منظمة التجارة العالمية
 2ـ كتابة فقرة مركزة إلبراز التحديات التي تواجه اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية :كل ما يقارب:
2ن
ـ فائض االنتاج و شدة المنافسة الخارجية ـ عجز الميزان التجاري ـ ثقل الفاتورة النفطي
ـ كثرة استهالك المواد األولية ومصادر الطاقة واللجوء إلى االستيراد ـ التلوث......
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املادة :التاريخ و الجغرافيا

الصفحة:

عناصرإلاجابة و سلم التنقيط

مادة التاريخ :االختيار بين موضوعين مقاليين:
الموضوع األول :
2ن
1ن
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الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ( )52.0خاتمة مناسبة ( – )52.0تصميم مناسب ()520
الجانب الشكلي( :لغة سليمة من األخطاء ـ خط واضح و مقروء ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج)

الجانب المعرفي:
2ن
دوافع و وسائل التنافس األمبريالي في أواخر القرن  91وبداية القرن :02
* الدوافع:
ـ تزايد الحاجة إلى المنافذ لجلب المواد األولية ومصادر الطاقة،
(5220ن) ـ البحث عن األسواق لتصريف فائض اإلنتاج الصناعي،
لكل
ـ الحاجة إلى منافذ الستممار الرساميل،
عنصر
ـ الرغبة في حل المشاكل االجتماعية و الضغط السكاني على أوربا 0000
*الوسائل:
ـ تكوين التحالفات العسكرية
ـ عقد اتفاقيات ـ السباق نحو التسلح 000
األزمات الدولية الممهدة للحرب العالمية األولى .
(1ن)
ـ األزمة المغربية األولى ( )1050والمانية (0)1011
(1ن)
ـ أزمة البلقان األولى ( )1051والمانية (0)1013
=> توتر العالقات الدولية و السير نحو االصطدام العسكري0
مخلفات الحرب االقتصادية و السياسية.
3ن
* المخلفات االقتصادية :
ـ انهيار االقتصاد األوربي من حيث اإلنتاج والتصدير 0
((505.ن)
ـ انهيارالعمالت وارتفاع األسعار00
ـ االقتراض والعجز في الميزان التجاري0 00
لكل
عنصر * المخلفات السياسية :
ـ فرض معاهدات قاسية على الدول المنهزمة كمعاهدة فرساي 000
ـ تغير الخريطة السياسية ألوربا :اختفاء االمبراطوريات التقليدية ،و بروز دول جديدة0
ـ تأسيس عصبة األمم للحد من النزاعات الدولية .
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عناصرإلاجابة وسلم التنقيط

مادة التاريخ :االختيار بين موضوعين مقاليين:
الموضوع الثاني:
2ن
1ن
1ن

4

2ن

الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ( )57.0خاتمة مناسبة ( – )57.0تصميم مناسب ()570
الجانب الشكلي(( :لغة سليمة من األخطاء ـ خط واضح و مقروء ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج)
الجانب المعرفي:
التنافس اإلمبريالي على المغرب)4041/4091(:
ـ االتفاق الودي ـ زيارة غيوم الثاني لطنجة ـ مؤتمر الجزيرة ـ االتفاق األلماني ـ الفرنسي 1111
مظاهر االستغالل االستعماري للمغرب في الميدان الفالحي و أثره على االمجتمع المغربي؛
*مظاهر االستغالل االستعماري الفالحي 2( :ن)
ـ نزع األراضي الزراعية من الفالحين المغاربة وتفويتها للمعمرين
ـ االستيطان الزراعي  /االستعمار الفالحي :الرسمي و الخاص
ـ إدخال زراعات تسويقية موجهة للتصدير و تضرر الفالحة المعيشية
* ـ أثر االستغالل االستعماري على المجتمع المغربي 2( :ن)
ـ تفكك البنيات التقليدية في البادية المغربية
ـ تزايد بؤس الفالحين المغاربة لفقدانهم أراضيهم و مصادرة محاصيلهم وخضوعهم ألعمال السخرة.
ـ تحول الفالحين إلى أجراء عند المعمرين في البوادي
ـ تزايد الهجرة القروية نحو المدن وتحول الفالحين إلى "بروليتارية" تعيش في وضعية مزرية...
رد فعل المغاربة تجاه االستغالل االستعماري ما بين 1191م و .1111
ـ نشأة الحركة الوطنية بالمدن المغربية
ـ المطالبة باإلصالحات ( برنامج اإلصالحات)
ـ تقدبم وثيقة المطالبة باالستقالل سنة 1444

