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2 – 2*  
 المعامـل

العلوم الشرعية بالتعليم األصيل وعلوم التدبير   :عبة أو المسلكلشا  

    (المترشحون األحرار )          *علوم االقتصاد -                    

 

ثانيةلسنة الا  

الــتــاريــخ و الــجــغرافــيــا :المادة    

لمـوضــــــــوعا  
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 لجهة الدار البيضاء الكبرى

 

 

 
 

(موضوع إجباري : )بالوثائقاالشتغال :  01/01 : الجغرافيامادة : والأ  

خريطة العالم: 1الوثيقة رقم   

 
 

 

:المفتاح  
 
 
 

 

 

 

 بعد إنجاز المطلوب دون كتابة اسم المترشح أو رقم االمتحان عليهامع ورقة التحرير  ترد هذه الوثيقة : ملحوظة 
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: 2الوثيقة رقم   

 

مجاالت التجارة واالستثمار والصناعة  "سيانآ "تصادي لرابطة دول جنوب شرق آسيا االقيشمل التعاون >> 
فى بداية  "آسيان"دشنت قد  و. والخدمات والتمويل والزراعة والغابات والطاقة والنقل واالتصاالت والسياحة

شراكات للحوار مع الواليات المتحدة واليابان  كما أقامت ( ... )  مع شرق آسيا اإلقليميالتسعينات التعاون 
                                                 .والصين وروسيا والهند وكوريا الجنوبية األوروبيوأستراليا ونيوزيلندا وكندا واالتحاد 

والتكامل والدعم الشامل بين  االقتصادينجازات لتدعيم النمو سلسلة من اإل  "آسيان"منذ تأسيسها حققت  و
 .<<السالم واالستقرار والتنمية والرخاء فى المنطقة  في الحفاظ علىعضائها وأسهمت الى حد بعيد أ

 http ://arabic.peopledaily.com.cn .  19: 11: 2007صحيفة الشعب اليومية أونالين، بتاريخ : المصدر

 

 : 3الوثيقة رقم 

عن تزايد ملحوظ للمبادالت التجارية من " ألينا " أسفر توقيع اتفاقية التبادل الحر بين دول أمريكا الشمالية >> 
 ألينا" دول أمريكا الشمالية و قد أصبحت مجموعة . جهة، و ترسيخ التضامن بين الدول األعضاء من جهة أخرى

 . ة على المستوى العالميتجاريال تتكتالال تعد من بين أهم "
حيز  اعلى تنشيط التجارة الخارجية للدول الثالث منذ دخوله تي ساعدالحر التالتبادل  اتفاقية و يعزى ذلك إلى

تفيدين و  يعد المكسيك و كندا أكبر مس. ، باإلضافة إلى أهمية سوق الواليات المتحدة األمريكية4991التنفيذ سنة 

ع لتضامن المشجا مستفيدا من من إعادة توازن ميزانه التجاري، ، إذ تمكن المكسيك"ألينا" من هذا التكتل الجهوي 
 <<.على التبادل التجاري

Images économiques du monde 2000 , éd Cédés, p 50 

 

 : 4الوثيقة رقم 

ألينا "خالل عشرين سنة األخيرة شرعت اقتصاديات البلدان الثالثة المتكتلة في إطار مجموعة أمريكا الشمالية >>   
فها هو اقتصاد الواليات المتحدة . في االندماج السريع، في الوقت الذي أصبح فيه التخصص الجهوي يفرض نفسه"

نوك، و التكنولوجيا الوظائف التسييرية مثل الباألمريكية يفرض هيمنته بفضل وفرة رساميله و استحواذه على 
التخصص  يالحظ أن التقلبات الدورية القتصاد الواليات المتحدة تنتقل بسرعة إلى الجارين بالرغم من  و...العالية 

عرفت الواليات المتحدة انتعاشا تمثل في  0242سنة في .  السياسية للبلدان الثالثة اتتوجهالوظيفي و اختالف ال

فاقتصاد . اقتصاد البلدين اآلخرين األمر الذي انعكس على.  3% فاع الناتج الوطني اإلجمالي إلى ما يقارب  ارت

ا . توفر عليها هذا البلدكندا سجل نموا أقوى بفضل  مستوى صناعته و ارتفاع سعر الطاقة األحفورية التي ي أمَّ
 <<.0229تحدة األمريكية سنة يات المكسيك فقد تضرر من الركود الذي مس اقتصاد الوالالم

Images économiques du monde 2012, éd. Armand Colin,   p 140 
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 :الوثائق بتمعن إلنجاز المطلوب( ي ) اقرأ

 (ن 1.1)  " آسيان" رابطة دول جنوب شرق آسيا و  " ألينا" مريكا الشمالية أمجموعة  1على الوثيقة رقم  (ي)و طن    ـ 0

  (ن 1.1) "ألينا ''  المكونة لمجموعة أمريكا الشماليةلدول في المكان المناسب أسماء ا 1رقم الوثيقة  علي  (ي)كتب ا  ثم     

 (ن3)     :3و  2رقم ائق من الوث -  (ي)استخرج ـ  2 

 :2الوثيقة من  -أ 

 "آسيان " دول رابطة جنوب شرق آسيا لمجاالت التعاون االقتصادي   -

  "آسيان "  تعاون دول رابطة جنوب شرق آسيا حصيلة -

 و تفسيرها   "ينا أل" اتفاقية النتائج المترتبة عن  : 3 تينمن الوثيق -ب 

 و ما يفسرها، األمريكية لواليات المتحدةلاالقتصادية هيمنة مظاهر : 4من الوثيقة  –ج 

 ( ن2) األعضاءالبلدان  على اقتصاد السلبية لالندماج  نعكاسات اال 4الوثيقة رقم من  (ي)استنتج ـ  3

 جنوب دول رابطة  ات التي تواجهالتحديفيها  (ين)تبرز فقرة مركزة كتسباتك ادا على مــمــتــاع  (ي)اكتب ـ   4

 (.ن2)                                                                                              "آسيان "   شرق آسيا

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

 

االختيار بين موضوعيين مقاليين: مادة التاريخ  :ثانيا  

:في أحد الموضوعين اآلتيين( ي) اكتب   
 

 :الموضوع األول

 

خدمة  ذي استهدفاللالنتداب البريطاني خضعت فلسطين  بالمشرق العربي األوروبي  لتوغل االستعماريا في سياق

ا  ،بفلسطين لهم مصالح بريطانيا و مساعدة اليهود على إقامة وطن قومي  .نية فلسطيعربية و أثار ردود فعل  ممَّ

                                                                                                                                                                                                                                          :  فيه (ين)توضحمقاليا  اموضوع (ي ) كتب ا

 الصهيوني في األراضي الفلسطينية ل التمركزبريطانيا في تسهيدور  -

 .التمركز الصهيوني في فترة ما بين الحربينلالستعمار البريطاني و  ةالفلسطيني المقاومة - 

 .1494 و  1441ما بين اإلسرائيلي  –الصراع العربي مراحل  -

 

 :الموضوع الثاني

 

و التغلغل  م االشتراكي في روسياالعالم بعد سقوط كل من اإلمبراطوريتين الروسية و العثمانية قيام النظا شهد

 .االستعماري في المشرق العربي

 :فيه (ي)توضح مقاليا  اموضوع (ي)كتب ا

 مبراطوريتين الروسية و العثمانيةعوامل سقوط اإل -

 1424حدود تي إلى هر بناء النظام االشتراكي السوفيمظا -

 .المشرق العربيمنطقة  األوربي في االستعماري التغلغل  مظاهر  -


