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ا بتمعن  واعتمد ما درسته فً إنجاز المطلوبم، اقرأهتٌن التالًتٌنقيستشتغل على الوث: 
 
 1الوثٌقة رقم:                                                   

إن األزمة التً انطلقت من بورصة وول سترٌت كانت استثنائٌة من حٌث حجمها و امتدادها الزمنً، و حٌن بلغت " 
 50%، و انهارت األسعار بنسبة 40% ب 1929، تراجع اإلنتاج العالمً عما كان علٌه قبل سنة 1932ذروتها سنة 

 . ملٌون و ُشلًت المبادالت العالمٌة30و بلغت أعداد العاطلٌن فً البلدان الصناعٌة 
لم ٌستطع المعاصرون فهم هذا االنهٌار غٌر المسبوق، و أصبحت األنظمة الدٌموقراطٌة تتردد بٌن الوفاء لمبادئ 

ضا سٌاسٌا استفحل مخااللٌبرالٌة االقتصادٌة و البحث عن حلول جدٌدة تتأسس على تدخل الدولة، إال أن هذا التردد خلق 
 .بعد انتصار الدٌكتاتورٌات التً التجأت إلى إعادة التسلح من أجل خلق النمو االقتصادي

 . لقد كان من نتائج األزمة تدمٌر التضامن الدولً و تحول النظام الرأسمالً و الدفع بالعالم نحو الحرب
Jacques Marseille, Histoire 1  عنبتصرف 

ère
, Paris, Nathan, 1994, p 191. 

 
 

 (  1933ـ 1929)معطٌات االقتصاد األلمانً فً ظل األزمة بعض             :2 الوثٌقة رقم
 :1928سنة 100انطالقا من مؤشر 

 1929 1930 1931 1932 

 46 61 86 103 اإلنتاج

 71 80 92 99 التشغٌل
 237نفسه، ص 

 

المطلوب : 
 

  ن01.5..........................،،.................... فً السٌاق التارٌخً الجامع بٌنهما2  و رقم 1 ضع الوثٌقتٌن رقم ـ1
ن 01.5....................................،،....... فً استخراج مظاهر األزمة االقتصادٌة العالمٌة1ـ اعتمد الوثٌقة رقم 2
 على األنظمة الدٌكتاتورٌة بأوربا 1929 و مكتسبك فً إبراز أثر أزمة 2ـ اعتمد مضمون الوثٌقة رقم 3

 ن02........................................................................................................................الغربٌة
 و مكتسبك، وضح دور األزمة االقتصادٌة فً قٌام الحرب العالمٌة 1ـ انطالقا من الوثٌقة رقم 4

ن 02.5......................................................................................................................الثانٌة
ـ اعتمادا على مكتسبك، أبرز آثار األزمة االقتصادٌة العالمٌة على األوضاع االقتصادٌة و االجتماعٌة بالمستعمرات من 5

ن 02.5.....................................................................................................خالل نموذج المغرب
 
 

الجهوي الموحد : امتحانات البكالوريا
( 2012  العاديةالدورة )

 ـ الموضوع  ـ
 

 الممدرسينبالمترشحين خاص       

مدة اإلنجاز  المعامـــلالمـــادة الشعـب أو المسلـك المستـوى 

1 
من سلك البكالوريا 

 -تج ـ علوم ر  .علوم شرعية ـ ع
 تدبيروعلوم اقتصاد  
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 الصفحة

 

 المملكة المغربية
 وزارة التربية الىطنية 

 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين 

 تتافيالل- جهة مكناس
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:كتب فً واحد فقط من الموضوعٌن التالٌٌن حسب اختٌاركا   
 

  
:الموضوع األول   

 
يشكل االتحاد األوربي تكتال جهىيا استطاع تحقيق هستىي هتقدم هي االًدهاج هقارًة بباقي التكتالت العالوية بالرغن هوا 

.يىاجهه هي تحديات  

:              استٌد علً هكتسبك في كتابة هىضىع هقالي، هي هقدهة و عرض و خاتوة، تبرز فيه  

.ـ هظاهر اًدهاج بلداى االتحاد األوربي  

.ـ التحديات التي تعىق االًدهاج الشاهل لبلداى االتحاد األوربي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ًالموضوع الثان  : 

 
.  تشهد وضعٌة الموارد البشرٌة فً المغرب تحوالت مهمة  تشمل الجوانب الدٌموغرافٌة  و االجتماعٌة  و المجالٌة

:اعتود هكتسبك في كتابة هىضىع هقالي، هي هقدهة و عرض و خاتوة، تبرز فيه      

 
. ـ تشخٌص وضعٌة الموارد البشرٌة فً المغرب

. ـ التدابٌر المتخذة لتنمٌة مستوى الموارد البشرٌة بالمغرب
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ٌؤخذ اعتماد النهجٌن التارٌخً و الجغرافً و تنظٌم العمل بعٌن االعتبار عند التصحٌح: ملحوظة. 
 
 


