
ن01:جغرافيالدة اما.  
اقرأها بتمعن  واعتمد ما درسته في إنجاز المطلوبةالتالي ائقستشتغل على الوث ،: 

 0الوثيقة رقم:  

أنها سيرورة لنشر الرأسمالية في العالم، و خلق عالقات بين مختلف مناطقه، كما أنها تتأسس بلعولمة ا ريف يمكن تع" 
     بين مراكز االستقطاب مما يؤدي إلى تفاوتات عميقة ترسم تراتبية  ،إلقصاءعلى منطق مزدوج يجمع بين اإلدماج و ا

 .و الهوامش
  ذات الوزن الكبير، و التي تفاوض الدول  الشركات المتعددة الجنسيةهم ن، على رأسو تقابل العولمة مجموعة من الفاعلي
 ...جماعات الضغطو ية غير الحكومكالمنظمات لين آخرين و المنظمات الدولية، إلى جانب فاع

إن حركية البشر و الرساميل و البضائع         . ت البشرية و المادية و الالماديةو تتمثل محركات العولمة في تقوي التيارا
 ."تنسج شبكات تنظيم المجال العالمي و تتجه إلى تقوية تراتبية مكوناته...و الخدمات و المعلومات

D.Husken-Ulbrich, Géographie Terminales, Hachette éducation, Paris, 2012, p80. 
 

  2100مقارنة ببعض الدول سنة متعددة الجنسية وزن بعض الشركات ال :2الوثيقة رقم:  

الشركة و مركز مقرها 
 االجتماعي

رقم المعامالت بماليير 
 الدوالرات  األمريكية

الناتج الداخلي الخام بماليير  الدولة
 كيةالدوالرات  األمري

 3501 اإلكواتور 01501 (سويسرا)نستلي 

الواليات )بروكتر أند كامبل 
 (المتحدة األمريكية

 7309 كواتيماال 7909

الواليات المتحدة )كرافت 
 (األمريكية

 1105 إثيوبيا 7705

FMI 2012 et Fortune 2012. 

  1الوثيقة رقم: 

      ، األمريكية من التجارة الخارجية %40حوالي مع المكسيك المتواجدة على طول الحدود مريكية األمصانع تحقق ال" 
إن التحويالت  .نسمة 051111و هي قرى تحولت إلى تجمعات حضرية ضخمة مثل مكسيكالي التي تجاوز عدد سكانها 

يل أسرا بكاملها في المالية للعمال المكسيكيين المهاجرين و المستقرين في المدن التوائم الواقعة في الجهة الشمالية للحدود تع
و تخشى الواليات ...، كما أن عشرات الماليين من السياح األمريكيين ينعشون التجارة بالمدن الحدوديةالجهة المكسيكية
و األسالك الشائكة في ء جدار من األسمنت المسلح إلى بنا 2113اجرين، و ذلك ما دفعها سنة المكثف للمه المتحدة النزوح

نسمة         مليون  005الحدود، لكن ذلك لم ينجح في وقف الزحف البشري، إذ يتم كل سنة توقيف  المناطق الحساسة من
      ز الحدودي بالرغم من كل المخاطر ينجحون في تجاوز الحاجنسمة ألف  511و إرجاعهم إلى بلدانهم األصلية، لكن 

 ..."لعبورالباهضة لكلفة الو 
B.Benoit et R.Saussac, Les Amériques, 2010, cité par D.Husken-Ulbrich, op cit, p 182. 
 

المطلوب: 
:1رقم  عرف بما تحته خط في الوثيقة -1  

ن51.0..................................................جماعات الضغط –المنظمات غير الحكومية  –الشركات المتعددة الجنسية  -     

 ن12.................................مظاهر التفاوتات المجالية في إطار العولمة 2رقم و  0استخلص من الوثيقتين رقم  -2
العولمة في إطار المجال  و ترابطات تيارات دور الفاعلين في تقويةو مكتسبك في تحديد  0اعتمد الوثيقة رقم  -1

 ن 12.........................................................................................................................العالمي

 الجهوي الموحد: 2014 امتحانات البكالوريا
 (االستدراكية الدورة) 

 ـ الموضوع  ـ
 

األحرار بالمترشحين خاص     

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة لـكالشعـب أو المس المستـوى

2 
 من سلك البكالوريا

 محتد  - اق ع-ش ع-

 
 التاريخ والجغرافيا

 

 
2-3-2 

 

    ساعتان
 

2/1  

 الصفحة

 

 المملكة المغربية
 و التكوين المهنيوزارة التربية الوطنية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 تتافيالل -جهة مكناس
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 2/2ـ  االتاريخ و الجغرافيع اق و تد ـ أحرار ـ –ع ش ـ     االستدراكية- 2102 لوريا ـ الجهوي الموحد امتحانات البكا

من خالل  فسير تلك التحدياتفي تو مكتسبك في استخالص التحديات التي تواجه  مجموعة ألينا،  1رقم الوثيقة  عتمدا -7
 ن11.............................................................................نموذجي المكسيك و الواليات المتحدة األمريكية

 ن10.5........................................................................الثالث بين الوثائق ةالرابط ةالعام فكرةال أبرز -5
 
 
 
 

ن01: تاريخمادة ال. 
 

:من الموضوعين التاليين حسب اختيارككتب في واحد فقط ا   
 
 

الموضوع األول:             

    فرض المنتصرون في الحرب العالمية األولى على ألمانيا و حلفائها مجموعة من المعاهدات ترتبت عنها نتائج سياسية 
 .، كما كان من نتائج الحرب تراجع المكانة العالمية ألورباتهاو ترابية مست بسياد

 :ما يلي على ازكرممن مقدمة و عرض و خاتمة  ،موضوع مقالي كتابة اعتمد مكتسبك في  
 

 العقوبات السياسية و الترابية و العسكرية التي تضمنتها اتفاقية الصلح و معاهدة فرساي. 
          المكانة العالمية ألوربا بعد الحرب العالمية األولى العوامل المفسرة لتراجع. 

            
 

الموضوع الثاني     : 
                             

 1309و امتدت إلى سنة  1395واجه الشعب المغربي نظام الحماية بواسطة مقاومة سياسية سلمية انطلقت سنة 

 .حيث اندلعت ثورة الملك و الشعب

 :من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز فيه ما يلي موضوع مقالي كتابة في  هما درستاعتمد 
 

   1391و  1395مراحل تطور المقاومة السياسية بين. 

    إبراز دور ثورة الملك و الشعب في تحقيق استقالل المغرب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و تنظيم العمل بعين االعتبار عند التصحيحيؤخذ اعتماد النهجين التاريخي و الجغرافي : ملحوظة.              Ð 
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