
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 4102 يوليوز:  االستدراكيةالدورة ) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست
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 من سلك البكالوريا

 مسلك العلوم الشرعية 
 تجريبية شعبة العلوم ال

  شعبة العلوم الرياضية
 شعبة علوم االقتصاد والتدبير

التاريخ 
 والجغرافيا

 4     :مسلك العلوم الشرعية 
 4     :شعبة العلوم التجريبية 
 4     :شعبة العلوم الرياضية 

  3: شعبة علوم االقتصاد والتدبير 
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 عناصر اإلجابة المقترحة وسلم التنقيط  
 

 ( نقط  01االشتغال بالوثائق ) الجغرافيا   أوال ـ 
 

 .(ن3)......فر على عنوان ومفتاح مناسبين، دقيق من حيث البناء ويتو باألعمدةمبيان :  باألعمدة الى مبيان 1تحويل معطيات الوثيقة  - 1 -1

 .(ن2.........................)...........................................:.................وصف المبيان المنجز وتفسير االختالفات المالحظة  - 2 -2

  وفي قطاع الخدمات وتقارب نسبي على  ألفالحيالبلدين في نسب الساكنة النشيطة المشتغلة في القطاع  ينب كبيرتفاوت : الوصف   -   

 نسبة المشتغلين في الصناعة؛ مستوى      

 ا القطاع ، ويعود التنظيمي والتكنولوجي الكبير لهذ التقدمإلى  ي الفالحة بالواليات المتحدةيرجع ضعف نسبة المشتغلين ف:التفسير  -   

  على خالف االقتصاد  اقتصاد خدمات أصبحالذي  األمريكيالتقدم العالي لالقتصاد نسبة المشتغلين في قطاع الخدمات إلى سبب رتفاع    

 ؛...يه قطاعا الفالحة والخدمات بعد درجة تقدم نظيريهما بالواليات المتحدةالذي لم يصل ف( قوة اقتصادية صاعدة)الصيني     

 ...األمريكيةقوة الصناعة  نمو الصناعة الصينية واستمرار إلىالمتقاربة لنسب العاملين بالقطاع الصناعي فمردها  األهميةما أ     

 (ن2..........).............................(:.... 4-3-2الوثائق )األوربيمظاهر قوة كل من الصين والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد  - 3 -3

 في ستوى الصادرات والواردات ،الرتب المتقدمة أهمية الناتج الداخلي الخام ، الحصة الكبيرة من التجارة العالمية على م:تتجلى في      

 .للواليات المتحدة األمريكية  في الصناعة بالنسبة  األولىلعالمية ، الرتبة االتجارة      

 .(ن1.).............:.. (3الوثيقة) األوربيالصين والواليات المتحدة واالتحاد  تفسير التباين في قيمة الواردات من الطاقة والمعادن بين - 4 -4

   :  بالمقارنة مع الصين واالتحاد األوربي هي األمريكيةالعوامل المفسرة  النخفاض قيمة الواردات    

 ...                هذه المواد حاجاتها من  طاقية ومعدنية كبيرة ساهمت في تقلصتوفر األراضي  األمريكية على ثروات   - 

   رغم توفر الصين على ثروات معدنية وطاقية هامة ،فإن النمو السريع لصناعتها رفع من حاجاتها لهذه المواد وبالتالي ارتفعت فاتورة  -  

 ...ها واردات     

 ... لالستيرادأما ارتفاع قيمة واردات اإلتحاد األوربي فمرده إلى افتقار معظم بلدانه لمصادر معدنية وطاقية مهمة تقلل من حاجاتها   -

 (ن2..................... ).................................................................و الصين األمريكيةكل من الواليات المتحدة  اقتصاد تحديات   -5 

 ؛ المنافسة في القطاع الصناعي من ...تلوث الفرشة المائية...إنهاك التربة ...ألفالحيفائض في اإلنتاج :األمريكيةالواليات المتحدة ب

 ..ري ؛عجز في الميزان التجا...التلوث البيئي...استيراد الطاقة والمعادن...(...الصين، اليابان) طرف القوى األخرى

  التلوث المائي والبيئي بشكل عام... اإلقليميالتباين ...والطاقية األوليةاالرتباط بالخارج في المواد  : الصينب ... 

 

 (       نقط 01: إنتاج مقال ) التاريخ :ثانيا 

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

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

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

 

     (ن3.3...)..................:.......التحوالت االقتصادية والمالية التي مكنت دول أوربا الغربية  من تلك  السيطرة 

،الدورة  األراضياستصالح : ةالمردوديو  اإلنتاجيةوتقنيات جديدة مكنت من الرفع من  أساليبإدخال :ة يفالح تحوالت -

    ...الدراس آلة الحصاد ،آلة ...دة الكيماوية الزراعية، استعمال األسم
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خارجية  أسواقوالبحث عن  اإلنتاجإلى تزايد  أدىاستعمال تقنيات جديدة وتحول في تنظيم العمل مما : ة يصناعتحوالت  -

 ...التركيز الرأسمالي...في مؤسسات كبرى  اإلنتاجتجميع ...لكهرباءاستعمال اآللة البخارية والفحم الحجري وا: للتسويق 

 ...تطور دور البورصة ... الشركات المساهمة ... بناك طور دور األت:المالية  الرأسمالية إلىالتحول : تحوالت مالية  -

  (ن3.3.......................)..................:........................بالمغرب و عواقبه  االستعماري االستغاللأشكال 

 باالزدواجيةتميز  االستغاللوضع سلطات الحماية  تنظيما إداريا لتسهيل عملية :بالمغرب االستعماري االستغاللأشكال  -

استغالل الثروات ...االستعماريةتدخل األبناك لتمويل المشاريع ..الفرنسية لجل الصالحيات وباحتكار اإلدارة

 ...المستعمر لصالحواستغاللها (الخاص والرسمي  االستعمار) األراضي أجودعلى  تحواذاالس...المعدنية

  ...قليدية وتأثر الصناع سلبا بذلكمنافسة الصناعة الت...إلى يد عاملة  وتحويلهم رهموتفقيأراضي الفالحين  نزع :عواقبه -

************* 

 : الثانيالموضوع  

   

 (ن 2...............................).............................................لتصميم ،خاتمة مناسبة ،وضوح ومنطقية امقدمة مناسبة : الجانب المنهجي 

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

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

           
 :العناصر التالية  حالمطلوب إبراز المتر ش                     

 (ن3.3.............)...................................:........التوسعية واألزمات  الدولية في اندالع الحربين العالميتين األطماعدور  *       

 : األولىلحرب العالمية بالنسبة ل*

أطماع ايطاليا وفرنسا ...طماع روسيا في البلقانأ: إلى تحالفات وسباق التسلح  وأدتخلقت صراعات  األطماع التوسعية  -

 ... إفريقيافي شمال  وألمانيا

 (... 1013و1091)  البلقانية األزمات(...1011و 1093: )المغربيتان األزمتان:األزمات     -

     1020 أزمةمساهمة ...(الصين)واليابانية(... طاليا ،اي ألمانيا) األوربيةالتوسعية  األطماع:حرب العالمية الثانية لل بالنسبة*

 ..األزماتفي حل  األممفشل عصبة . ..في وصول األنظمة الفاشية إلى الحكم ونهجها سياسة التحالف

 (ن3.3....................................)......................................:....النتائج السياسية  المترتبة عن الحرب العالمية الثانية *      

دول تغيير حدود ...تقسيم ألمانيا...ضم  اإلتحاد السوفياتي ألراضي جديدة)التغيرات الترابية :السياسية  أورباخريطة  تغيير -

 ...الشرقية أوربامن  بسط النفوذ الشيوعي السوفياتي على جزء كبير( ...أخرى

                 وأجهزتهاأهم مؤسساتها : ؛ التنظيم...النشأة  من اجل الحفاظ على السلم العالمي :المتحدة األمممنظمة  إنشاء -

 ( ...مجلس األمن ، الجمعية العامة ،المؤسسات المختصة) 
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