
ن10:جغرافٌامادة ال. 
 

ا بتمعن  واعتمد ما درسته فً إنجازالمطلوبم، اقرأهتٌن التالًتٌنقيستشتغل على الوث: 
 
 1الوثٌقة رقم:          

 .وضعٌة المبادالت الخارجٌة لالتحاد األوربً و الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و الصٌن
 

 

 2الوثٌقة رقم:   

  

 ملٌار أورو من الدٌون اإلسبانٌة، إضافة إلى مجموع 6، أعلنت الصٌن نٌتها شراء 2011منذ ٌناٌر "    
 . دٌون البرتغال و الٌونان، و فتح أبواب الصٌن أمام المنتوجات األوربٌة بهدف موازنة المبادالت العالمٌة

إن الصٌن ترٌد أن تظهر كدولة منشغلة باستقرار و ازدهار االقتصاد العالمً، و أنها ال تتردد فً التدخل 
لمواجهة كل ما ٌهدده، كما أنها ترٌد أن تصبح شرٌكا لالتحاد األوربً على المدى البعٌد، إال أن هذه 

إن هذا الكرم الصٌنً ٌفسر بالخوف،  ألن الصٌن خاضعة لتوازن . المبررات السٌاسٌة تخفً مصالح عدٌدة
االقتصاد العالمً، و خاصة لحٌوٌة السوقٌن األمرٌكٌة و األوربٌة اللذٌن ٌشكالن ثلثً االستهالك العالمً، و 

أي عطب قد ٌصٌب االستهالك فً أوربا، التً هً أول زبون للصٌن، ستكون له عواقب خطٌرة على 
 ..."الصادرات الصٌنٌة

 José Garçon, La Chine au chevet de ses intérêts  : عنبتصرف                                             

européens, L’observateur du Maroc, n° 130, 1°, Juillet 2011 

االمتحان الجهوي الموحد : امتحانات البكالوريا
( 2012العادية الدورة  )

 ـ الموضوع  ـ

األحراربالمترشحين خاص       

مدة اإلنجاز  المعامـــلالمـــادة الشعـب أو المسلـك المستـوى 

2 
من سلك البكالوريا 

  علوم تجريبية

علوم رياضية  
  التاريخ والجغرافيا

 

2 

 

ساعتان 
 

2/1  

 الصفحة

 

 المملكت المغربيت
وزارة التربيت الىطنيت والتعليم العالي 

 وتكىين األطر والبحث العلمي

 قطاع التعليم المدرسي

 األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىين 

 تتافيالل- جهت مكناس

 
 

الواردات      الصادرات 2009بمالٌٌر األور سنة       المٌزان التجاري    

االتحاد األوربً 

' 
 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 الصٌن الشعبٌة

2009بماليير األور سنة       المٌزان التجاري     لواردات   اا    الصادرات   

 

 Eurostat 2010, p 11عن
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                2/2   اـ التاريخ و الجغرافيـ علوم تجريبية و علوم رياضية أحرار  2012 ـ العاديةامتحانات البكالوريا ـ االمتحان الجهوي الموحد 

   المطلوب : 
  فً مقارنة وضعٌة المٌزان التجاري فً كل من االتحاد األوربً و الصٌن        1ـ اعتمد الوثٌقة رقم 1

 و الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،  و مكتسبك فً تحدٌد العوامل المفسرة لوضعٌة المٌزان التجاري 
ن03........................................................................................................الصٌنً  

 ن01.5................................................................2ـ استخرج الفكرة األساس للوثٌقة رقم 2

فً سٌاق التحدٌات التً تعوق  2الواردة بالوثٌقة رقم ـ ضع أزمة الدٌون اإلسبانٌة و البرتغالٌة و الٌونانٌة 3

ن03..............................................................تحقٌق االندماج الشامل لدول االتحاد األوربً  

 الدوافع الحقٌقٌة للحل الذي تقترحه الصٌن للحفاظ على االتحاد األوربً 2ـ استخلص من الوثٌقة رقم 4

ن02.5...............................................................................................كشرٌك تجاري  

 

ن10: مادة التارٌخ .
:كتب فً واحد فقط  من الموضوعٌن التالٌٌن حسب اختٌاركا   

      :الموضوع األول
 :(بمليون نسمة)التاسع عشر الميالديتطور ساكنة بعض بلدان اوربا خالل القرن 

 السنوات                 

 الدول 

 م1900 م1850 م1800

 41,5 27,5 16 بريطانيا

 40,7 35,8 28,1 فرنسا

 32,5 25 18 ايطاليا
R. Benichi et al, Hachette classique, Paris, 1987, p162. 

كتب موضوعا مقالٌا من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز ااستئناسا بالوثٌقة أعاله و اعتمادا على ما درسته، 

: فٌه

التحوالت الدٌموغرافٌة و االجتماعٌة فً أوربا فً القرن التاسع عشر المٌالدي . 
التحوالت الفكرٌة و التنظٌم النقابً فً أوربا فً القرن التاسع عشر المٌالدي  .
 

ًالموضوع الثان                                  :

استولت اإلدارة االستعمارٌة بالمغرب على مجموعة من األراضً الجماعٌة والمخزنٌة ووزعتها على " 

المستعمرٌن فً إطار االستعمار الرسمً، وكان من شروط هذا التوزٌع أن ٌقٌم المعمر باألرض التً سلمت له 

، هناك فالحة تقلٌدٌة عتٌقة فً ملكٌات "ازدواجٌة"وأن ٌستغلها بطرق عصرٌة، وهكذا عرفت البادٌة المغربٌة 

."..صغٌرة تنتج من أجل الكفاف، وفالحة عصرٌة ممكننة فً ملكٌات شاسعة تنتج من أجل السوق  

تطور العالقات بين البوادي والمدن في المغرب العربي، كلية اآلداب، الرباط، : عبد الجليل حليم، التحديث القروي ورأسملة الزراعة المغربية، ندوة

 .53 ، ص1988

ما على ز فٌه ككتب موضوعا مقالٌا من مقدمة و عرض و خاتمة تراباعتماد  ما درسته، استئناسا بالوثٌقة و 
: ٌلً
 مظاهر االستغالل االستعماري للمغرب  .
هذا االستغالل على المجتمع المغربً انعكاسات.  

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