
 

 

امتحانات نيل شهادة 
 البكالوريا 

 االمتحان الجهوي الموحد

 االقتصاد والتدبير والعلوم الشرعية: الشعبة
 3المعامل          ـ علوم اقتصاد  :المسلك
 2ـ تدبير محاسباتي      المعامل               
 2ـ علوم شرعية         المعامل               

 
 فياالتاريخ والجغرا: المادة
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  4102االستدراكية  :دورةــــــــال

 (أحرار)الثانية بكالوريا  :وىـــــالمست

 ساعتان      :ازـمدة اإلنج
 

 

 وعــــــــــوضـــــــالم

 (نقط01)  مادة الجغرافيا 

 (1)الوثيقة     

          رنسااالنتاج الفالحي بف                                                    

 ( الزراعي بمليون طن ـ الماشية بمليون رأس محصولال )                                         

 السنوات               

 جوالمنت

0991 

 

 العالمية الرتبة 4104

 4 2134 3333 القمح

 01 ,033 934 الذرة

 4 00340 01 الشعير

 ـ 7307 4 البطاطس

 0 3734 3037 الشمندر السكري

 ـ 09329 4032 األبقار

 01 0232 0433 الخنازير
                                - Images économiques du monde 2004 – 2014                                                                                       

                             - Atlas éco 2013                                                                                                                        

 

  (4)الوثيقة  

بعد الحرب العالمية الثانية تطورت إنتاجية العمل الفالحي في أغلب الدول الصناعية،  ففي فرنسا كانت أرباح هذه "

تعميم : لى عدة عواملإات ويعود ذلك يسنويا منذ الستين 232%  حوالية جد مرتفعة إذ بلغت نسبتها في المتوسط االنتاجي

فمن حالة ... ، تطور الجينات الحيوانية، كما تزايد حجم متوسط االستغاللياتوالمبيداتالمكننة، تزايد استعمال األسمدة 

لكن ... الثانية تحولت فرنسا الى أول قوة فالحية بأوربا والثانية في العالمة يملتبعية الغذائية بعد الحرب العالالخصاص وا

 والجودة وتنميةالتطور في إطار احترام البيئة، ضمان األمن الغذائي من حيث الكم : انتظارات جديدة كحاليا هنا

التجارية  لالتفاقياتئع وفقا لبضاار ضا تطوير التنافسية في إطار تحريومن التحديات الكبرى أي... المجتمعات القروية

 INS.E.E    14/14/4102تاريخ االطالع                                                                           ."     0992الموقعة في 

 

 

 ......../....هـــــــر خلفـــــاُنظ                                                            
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  4102االستدراكية : الــــــــدورة

 (أحرار)الثانية بكالوريا : المستـــــوى

 ساعتان    : مدة اإلنجـاز
 

 

 

 (3)الوثيقة

خالل عشر سنوات  41%اجن بنسبة جه، كما تراجع قطاع الدواكان سعر الحليب أقل من كلفة انت  4119في "   

يعاني قطاع الصيد من ارتفاع سعر المحروقات وتزايد الواردات لتلبية متطلبات وانخفضت بقوة أسعار البيض، كما 

مساحة التقلصت كما  4100ـ  4101رنة مع موسم وتراجعت مساحة االستغالليات المخصصة للقمح مقا. المستهلكين 

 ...لخضرواتالمخصصة ل

. من الناتج الداخلي الخام033%ال بـ  إ لفالحةا في فرنسا يوجد مليون فالح يشتغلون بنصف مليون استغاللية وال تساهم

ذ تسعى بعض الدول خاصة إ 4102المشتركة ابتداء من الفالحية وعليها مواجهة االصالحات التي تعرفها السياسية 

أول  ان وهو ما سيؤثر على الصناعة الغذائية باعتبارهالمقدم للفالحين وفي مقدمتهم الفرنسيو لى تخفيض الدعمإبريطانيا 

 Atlas éco 2013, pp : 90- 91                    ." مشغل لليد العاملة ضمن الصناعات األخرى كما فقدت عدة أسواق عالمية

 

 عن األسئلة التالية (ي)بعد قراءتك المتأنية للوثائق أجب

 ن3..................................لى مبيان مناسبإ الخاصة بكميات االنتاج الزراعي( 0)يقة معطيات الوث (ي)ـ حول 0    

 ن0.....................................(.................................................0)الظاهرة موضوع الوثيقة  (ي)ـ صف 4    

  ن4...واملاقي العالعوامل المفسرة لقوة الفالحة الفرنسية وبين من خالل ما درست ب( 4)من الوثيقة (ي)ـ استخرج 3    

 ن4......................................................................................رة األساس للوثائق الثالثكالف (ي)ـ ركب 2    

 ن4.................المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع الفالحي في فرنسا( 3( )4)من الوثيقتين  (ي)استخرجـ  4    

 

  (نقط01)مادة التاريخ 

 :في أحد المضوعين( ي)كتبا                               

 :الموضوع األول   

 م  09أوضاع االمبراطورية العثمانية خالل نهاية القرن أزمت تظافرت عوامل داخلية وخارجية                         

           .استعماريا كانت له انعكاسات عميقة على أوضاع المنطقة م، ليشهد المشرق العربي توغال41وبداية القرن          

 :فيه اآلتي( ين)موضوعا مقاليا تبرز( ي)كتبا                    

 .ـ العوامل المفسرة لسقوط االمبراطورية العثمانية                     

 .البريطاني والفرنسي ينظل االنتدابرق العربي في شـ التطور العام الذي شهده الم                     

 :الموضوع الثاني   

 .شهد المغرب خالل فترة ما بين الحربين حركة وطنية عرفت عدة تطورات في أهدافها وأساليب عملها                     

 رة ما بين الحربين فيها ظروف نشأة الحركة الوطنية المغربية ونشاطها خالل فت( ين)موضوعا مقاليا تبين( ي)ا كتب       

 .التطورات التي عرفتها حتى حصول المغرب على االستقالل( ة)مبرزا        
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