
.ن10:جغرافٌامادة ال    
 

ستشتغل على الوثائق التالٌة، اقرأها بتمعن  واعتمد ما درسته فً إنجاز المطلوب :
 
 2010  توزٌع أهم صادرات و واردات البضائع الٌابانٌة بالنسب المائوٌة سنة :1الوثٌقة رقم: 

 الواردات الصادرات

 1.3% فالحٌة

 88.4% مصنعة

 4.3% استخراجٌة و محروقات

  %6 أخرى

 11.2% فالحٌة

 50% مصنعة

 36.7% استخراجٌة و محروقات

  %2.1 أخرى
Omc, Profils commerciaux 2011, p95. 

 2010التجارٌٌن للٌابان سنة أهم الزبناء : 2 الوثٌقة رقم 

 الواردات  الصادرات 

 النسب المائوٌة البلد

 %19.4 الصٌن

 %15.6 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

  %11.3 (27)االتحاد األوربً 

 النسب المائوٌة البلد

 %22.1 الصٌن

 %10 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

  %9.6 (27)االتحاد األوربً 
Op cit 

 
 3الوثٌقة رقم:                                              

  من ناتجه الداخلً الخام، و التً تسارع ارتفاعها 200%إن أكبر تحدي ٌواجه الٌابان هو حجم مدٌونٌته التً تبلغ " 
 .نتٌجة لكارثة فوكوشٌما ـ داٌشً و عدم التحكم فً المصارٌف

من بٌن اإلجراءات المتخذة لتموٌل عملٌات إعادة بناء المناطق المنكوبة مضاعفة الرسوم على االستهالك، إال أنها تبقى 
 ملٌار أورو بٌد 13400 من دٌونه البالغة  ب80 %إن الٌابان ال ٌجد صعوبة فً االقتراض، ألن أكثر من ...غٌر كافٌة

 ...الٌابانٌٌن أنفسهم
Le Monde, Bilan du monde 2012, P 199. 

 

المطلوب  :
 

ن02........................................................................  إلى مبٌان مناسب1ـ حول معطٌات الوثٌقة رقم  1 
 ن02................................، أوضح خصائص التجارة الخارجٌة الٌابانٌة2 و رقم 1ـ انطالقا من الوثٌتقٌن  رقم 2
 ن03...............................................ـ اعتمد مكتسبك إلبراز العوامل المفسرة لقوة التجارة الخارجٌة الٌابانٌة3
 ن03.............. و مكتسبك فً استخالص التحدٌات الطبٌعٌة و االقتصادٌة التً تواجه الٌابان3ـ اعتمد  الوثٌقة رقم  4
 
 

الجهوي الموحد : امتحانات البكالورٌا
( 2012 العادٌة الدورة  )

 ـ الموضوع  ـ
 

األحراربالمترشحين خاص       

مدة اإلنجاز  المعامـــلالمـــادة الشعـب أو المسلـك المستـوى 

2 
من سلك البكالورٌا 

مسلك اللغة العربٌة 

 
التارٌخ والجغرافٌا 

 

 
3 

 

   ساعتان
 و نصف

 

2/1  

 الصفحة

 

 المملكة المغربية
 وزارة التربية الىطنية 

 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين 

 تتافيالل- جهة مكناس
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 2/2 ـ اـ التارٌخ و الجغرافًـ مسلك اللغة العربٌة ـ أحرار  2012 العادٌة  الدورة ـ امتحانات البكالورٌا ـ الجهوي الموحد 

 
 

ن10: مادة التارٌخ .
 

:كتب فً واحد فقط  من الموضوعٌن التالٌٌن حسب اختٌاركا   
 
 

:الموضوع األول   
       

، و لم تكن فً "التوغل السلمً"أو " التهدئة "مع عقد الحماٌة بدأت مرحلة جدٌدة فً تارٌخ المغرب سمٌت بمرحلة " 
واقع األمر ال تهدئة و ال توغال سلمٌا، بل غزوا عسكرٌا تطلب من سلطات االحتالل الفرنسٌة و اإلسبانٌة جهودا بشرٌة  

 1921و مالٌة استثنائٌة، نظرا للمقاومة الشعبٌة المسلحة التً تطورت إلى حرب منظمة قادها عبد الكرٌم الخطابً سنة 
 إال بتضافر قوى االستعمار و تحالفها، و تواصلت المقاومة المسلحة فً جبال 1926فً شمال المغرب، و لم تنته سنة 

 ..."األطلس
 .33، ص1988، 44محمد أمزٌان، بٌن الحماٌة و الطموح إلى االستقالل، أبحاث، ع 

 

: كتب موضوعا مقالٌا من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز فٌهااستئناسا بالوثٌقة أعاله و اعتمادا على ما درسته، 
عوامل ظهور الحركة الوطنٌة بالمغرب فً بداٌة الثالثٌنات . 
عوامل تحولها من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالل بعد الحرب العالمٌة الثانٌة . 
 
 

ًالموضوع الثان                                  :

توالت األزمات و عجز منبر عصبة األمم عن حل أي منها، فانهارت سلطته و أعوزته السلطة المادٌة لٌفرض " 
 .مقرراته

، اجتاحت القوات األلمانٌة حدود بولندا، و فً الثالث منه أبلغت فرنسا و انجلترا حكومة الراٌخ 1939و فً أول شتنبر 
و قد التحق به، رغم " التحالف األكبر"و أدى تدخل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى قٌام ...بتصمٌمها على مساندة بولندا

و انتهت الحرب ...و اجتمع الخصوم فً تحالف ثالثً ضم ألمانٌا و إٌطالٌا و الٌابان...التباٌن العقائدي، االتحاد السوفٌاتً
 ".العالمٌة الثانٌة و عقد الحلفاء عدة مؤتمرات انتهت إلى قٌام هٌئة األمم المتحدة

 .135 بتصرف عن لبٌب ع الستار، أحداث القرن العشرٌن، دار المشرق، بٌروت، ص 

 
: كتب موضوعا مقالٌا من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز فٌه ما ٌلًاباعتماد ما درسته، استئناسا بالوثٌقة و 

عوامل قٌام الحرب العالمٌة الثانٌة . 
نتائجها السٌاسٌة . 
 
 
 
 
 
 
 

 

ٌؤخذ اعتماد النهجٌن التارٌخً و الجغرافً و تنظٌم العمل بعٌن االعتبار عند التصحٌح: ملحوظة.              
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