
 

            
 

 
 
  

 
 األكبدٌهٌج الجهوٌج لمخرتٌج والخكوٌو    
 ةولهاو-   جهث فاس                

  1/2 الصفحـج   (انمتزشحىن األحزار)االمتحبن  انجهىي انمىحذ نهبكبنىرٌب 

  2012الدورت العاديث  الشىث الثاىيث هو شمك الةكالوريـــا :الهشتوى 

  الهعاهـل هدت اإلىجاز (الهوضـوع)التاريخ والجغرافيا     :الهـادت  

 3  س2.30 هشمك المغث العرةيــث/ التعمين األصيل   :(ت)الشعب

 

 

 (نقط10:االشتغال بالوثائق ):مادة الجغرافيا 
 .عن األسئلة  (ي)جيدا في الوثائق اآلتية ثم أجب (ي)         تمعن

 1الوثيقة 
 

 الجهوي لٌس بدٌال للعولمة وال ٌتناقض معها بقدر ما ٌفتح إمكانٌات الرفع من االندماجٌتبٌن أن "...       
معدالت التنمٌة داخل الجهة، وٌساعد على تأهٌل الطاقات االقتصادٌة والتكنولوجٌة لها، وٌرفع من قدراتها 

شأنه أن ٌخول الدول األعضاء من  أنعلى الدخول فً منافسة متكافئة مع التكتالت الجهوٌة األخرى، كما 
 .".. المنظمة العالمية للتجارةفرصة التكلم بصوت واحد فً المنتدٌات الدولٌة وبخاصة منها 

 
 ، 12عباس برادة السني، العولمة االقتصادية، سلسلة المعرفة للجميع، منشورات رمسيس، العدد    

    (بتصرف  )175 -174  ص ص
 
 

 2الوثيقة 
 

وتنخرط البلدان العشر في جنوب شرق آسيا ". ألينا"ترتبط الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمكسيك بواسطة تكتل "      

. ويدخل هذا في إطار مسلسل التكتالت االقتصادية الجهوية ،رابطة آسيانهي أيضا في 

 وال تتوفران على عملة موحدة، وال على... تستهدفان أكثر من خلق منطقة للتبادل الحر غير أن ألينا وآسيان ال
  "...اتفاقيتين تجاريتين ترتكزان على عالقات تجارية في الغالب" آسيان"و" ألينا"وهكذا يمكن اعتبار ...مؤسسات سياسية

P. Fontagne. Université de Paris.1 Avril 1995 :بتصرف  
 
 

 3الوثيقة 
 

... فً مىبطك التصبدٌت شبسؼت، وتمتهكبن لذرا مه انضخبمت ٌكفً نهسؼً إنى أهذاف"االتحبد األوربً"و" أنٍىب"تتحكم كم مه "...
... وتستطٍغ هبتبن انكتهتبن فزض مؼبٌٍز دوٍب كبفٍت ػهى سٍبست سىق انؼمم... ال لبم نهذول انمىمٍت متىسطت انحجم بتحمٍمهب مىفزدة

..." وتؤنفبن سىلب ضخمت تكتفً بذاتهب نصذ أي ضغىط كىوٍت
 

 (بجصرف). الجبار عبد فاثح ثرجمة 273 عدد 284ص المعرفة عالم " العولمة ما"هيرست بول           

   
 

: األســــــــئــــــهـــــــــــــــــــــــــــت                    
 

 (ن2 ). االتحبد األوربً + رابطت آسٍبن + أنٍىب + انمىظمت انؼبنمٍت نهتجبرة : + ػزف مب ٌهً- 1

 (ن2.  ) أهذاف االوذمبج انجهىي (1)استخزج مه انىثٍمت - 2

 (ن2.     ) أنٍىب وآسٍبن: انتحذٌبث انتً تىاجه انتكتهٍه انجهىٌٍه  ( 2 )استخزج مه انىثٍمت- 3

 (ن2.      ) مؤهالث االتحبد األوربً وأنٍىب ( 3 )بٍه مه خالل انىثٍمت- 4

 (ن2 ).اػتمذ مخزووك انمؼزفً ولبرن بٍه االتحبد األوربً وآسٍبن مه حٍث لىة انفالحت وانصىبػت- 5
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نهبكبنىرٌب        االمتحبن  انجهىي انمىحذ ةولهاو   - أكاديهيث فاس
 (انمتزشحىن األحزار)

 2/2 الصفحث

 2012العاديث  : الدورت الشىث الثاىيث هو شمك الةكالوريا: التاريخ والجغرافيا                الهشتوى  : الهادت 

 الهوضـوع  هشمك المغث العرةيث/ التعمين األصيل : الشعب

 
 
 

 ( ومظ 10)انمىضىع انممبنً :مبدة انتبرٌخ
 

  :اكتب في أحد الموضوعين التاليين حسب اختيارك                 
 
 

: انمىضىع األول     
 

 
شهد الؼبلن تؼد ىهبٌج الحرة الؼبلهٌج األولى أزهبح سٌبسٌج واكخصبدٌج ههدح الىدالع 

 .الحرة الؼبلهٌج الذبىٌج 
 :      اكخة هوضوػب هلبلٌب خترز فٌه

  فً خلوٌج الىزػج األلهبىٌج1919دور هؼبهدث فرسبي سىج . 
  ػمى دول أوروتب الغرتٌج( 1929لسىج )آذبر األزهج االكخصبدٌج الؼبلهٌج. 
 دور السٌبسج الخبرجٌج األلهبىٌج فً اىدالع الحرة الؼبلهٌج الذبىٌج .

 
:  انمىضىع انثبوً

 
        دخل الؼبلن تؼد اىهٌبر الهؼسكر اإلشخراكً، تزػبهج االخحبد السوفٌبخً، هغ ىهبٌج 

 .الذهبىٌىبح  هرحمج اللطتٌج الواحدث تكل خجمٌبخهب 
 :اكخة هوضوػب هلبلٌب خخىبول فٌه

 هفهون الىظبن الؼبلهً الجدٌد. 
 هظبهر هٌهىج الوالٌبح الهخحدث األهرٌكٌج ػمى الؼبلن كلطة واحد . 
 اىتؼبد وخزاٌد دور هٌئج األهن الهخحدث لحل الهشبكل الدولٌج تبلطرق السمهٌج. 
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