
 
 
 

 
  

    
                                                                                                                           وزارة انتربيت انىطُيت        

 (انًىضـــــىع)                                                                        
 

                                                                                              د30س2 :يذة االَجاز يسهك انغت انعربيت- انتعهيى األصيم:  انًسهك / انشعبت    

 3: انتـــاريخ وانجغرافيـــا                                                           انًعايم:         يـــــادة

 انصفحت
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  ( نقط10 ) االشتغال بالوثائق –مادة الجغرافيا : أوال 

 تمعن جيدا الوثائق ثم أجب عن األسئلة 
  1         الوثيقة رقم 

 انذول
انُاتج انىطُي انخاو           

 (يهيار دوالر)

  انذخم انفردي   

 (بانذوالر)  

قيًت انصادراث 

يٍ انسهع 

 انًصُعت

 (يهيار دوالر)

قيًت انىارداث 

يٍ انسهع 

 انًصُعت

 (يهيار دوالر)

يؤشر انتًُيت 

 انبشريت
 انرتبت

 انىالياث انًتحذة   

    األيريكيت
14624 47132 1056 1605 0,902 4° 

 °10 0,884 552 581 42325 5390      انياباٌ 

 °9 0,885 928 1116 40512 3305      أنًاَيا 

 °106 0,567 32,7 13,6 2868 91      انًغرب 

 °133 0,423 33,9 49,9 1324 206       َيجيريا

 °117 0,490 31,6 17,5 1049 174      باكستاٌ

 IMAGES ECONOMIQUES DU MONDE 2012 (بتصرف )                                
ARMAND COLIN ; PARIS  

 : 2          انىثيقت رقى 

 

 

 

 

 

 

 

  
  انعٕنًح ٔانرحذٌاخ ٔاألتعاد انًغرمثهٍح– 57 انعذد –يجهح انُثأ 

http//www.annabaa.org 

  : 3       انىثيقت رقى 

 

 

 

 

 

 

 

 ذشجًح د عذَاٌ عثاط عهً"- آٍَاس انشأعًانٍح :" أٔنشٌش شٍفش

 23 ص 2010 انكٌٕد ٌُاٌش – 371 انعذد –عانى انًعشفح 
 

 

 

 

 

 

 

 

نبكــانىريـــا ل انجهىي انًىحذيتحـــــــاٌ الا   

  2012 يىنيىز:  االستذراكيتدورةال
 (انًترشحىٌ األحرار )

 ذحراج إنى دساعح أْذافٓا االعرشاذٍجٍح انغاعٍح نشم حشكح انعىنًتإٌ عًهٍح اإلحاطح تظاْشج "

 ... انشركاث انًتعذدة انجُسيتٔذًكٍٍ ... ٔظائف انذٔل ٔاأليح، ٔذفكٍك َظًٓا اإلَراجٍح ٔيؤعغاذٓا 

ٔانًؤعغاخ االلرصادٌح انكٍَٕح يٍ إداسج ٔذغٍٍش شؤٌٔ االلرصاد انعانًً، نغشض ذعًٍك اخرشاق 

 ...                                                                                                                               نجُٕب ٔإنحالٓا تااللرصاد انعانًً يٍ يٕلع يرخهفاالرصادٌاخ 

  ٔذُطٕي انعٕنًح طثما نٓزِ األْذاف، ٔانًمٕياخ عهى ذثًُ إٌذٌٕنٕجٍح نًحاستح انزاكشج انٕطٍُح 

إر ًٌراص عانى انٍٕو تكَّٕ عانى إطالق انعُاٌ أليشٌكا ٔحهفائٓا نرفكٍك انًفاٍْى ... ٔانٕعً ٔانٌٕٓح

 ... " انرمهٍذٌح نًفٕٓو انغٍادج االلرصادٌح ٔانٕطٍُح ٔاالعرمالل االلرصادي
 

ال ًٌش ٌٕو يٍ غٍش أٌ َهًظ انرُالضاخ انرً ٌُطٕي عهٍٓا الرصاد انغٕق انًحشسج يٍ انمٍٕد، إَُا   " 

َشٓذ عٍ كثة كٍف ذٕنذ انشأعًانٍح انًحشسج يٍ انمٍٕد فائضٌٍ ٔيُذحشٌٍ، ٔكٍف ذجاصي تال حغاب 

فًا يٍ أحذ ٌشك . ٔذعالة تال سحًح، ٔكٍف ذؤدي إنى ذضاٌذ ْٕج انرفأخ تٍٍ انفمشاء ٔاألغٍُاء اذغاعا

  "] فً ظم انعٕنًح [فً أٌ انٕٓج انفاصهح تٍٍ ششائح انًجرًع انًخرهفح لذ أخزخ ذضداد اذغاعا 
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  ( 2012يىنيىز :  االستذراكيتدورةال - )(نًترشحىٌ األحرارا)نبكانىريـا لااليتحاٌ انجهىي انًىحذ 

 انتاريخ وانجغرافيا :يـــــادجيسهك انهغت انعربيت          -  انتعهيى األصيم :انًغهك/ انشعثح     

 الصفحة الموضوع

2/2 

 

 : األسئلة
  ( ن3)الشركات المتعددة الجنسية - العولمة - مؤشر التنمية البشرية :  عرف ما يلي 

 : استخلص من الوثائق مايلي
 

  ( ن2).  و  مظاهر التفاوت بين دول الشمال والجنوب في ظل العولمة، ثم فسر ذلك1من الوثيقة 
  ( ن1).  آليات وأهداف العولمة2من الوثيقة 
  ( ن2 ).  انعكاسات العولمة على المجال العالمي3 و 2من الوثيقة 

  ( ن2)فقرة توضح فيها مختلف التحديات التي تواجه المجال العالمي  - في ضوء الوثائق ومكتسباتك - اكتب 

  ( نقط10)مادة التاريخ موضوع مقالي : ثانيا 

   اكتب حسب اختيارك في أحد الموضوعين 
 الموضوع األول 

 في اندالع الحرب العالمية الثانية التي أفضت إلى انقسام العالم إلى 1929ساهمت نتائج األزمة االقتصادية لسنة 

 . معسكرين متصارعين على الزعامة في العالم استغلته شعوب آسيا وإفريقيا لتصفية االستعمار وتحقيق استقاللها
 

 : اكتب موضوعا مقاليا مسترشدا بالعناصر التالية
 .  في التمهيد الندالع الحرب العالمية الثانية1929              ــ دور أزمة 

  1963 و 1947              ــ مظاهر الصراع بين القطبين ما بين 
  (المغرب نموذجا  )              ــ الظروف الدولية المساعدة على تصفية االستعمار 

 :  الموضوع الثاني 
الفرنسية  )أسهمت مجموعة من الظروف والعوامل في بداية القرن العشرين في فرض الهيمنة االستعمارية  

 . على كل من المغرب والمشرق العربي بهدف التقسيم واالستغالل (والبريطانية
 

 :  اكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه العناصر التالية
 .ظروف وعوامل فرض الحماية على المغرب -
 . ظروف وعومل فرض االنتداب البريطاني والفرنسي على المشرق العربي -
 . النتائج السياسية واالقتصادية واالجتماعية للهيمنة االستعمارية على المغرب والمشرق العربي -
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