
ن10:مادة الجغرافيا.  
ستشتغل على الوثائق التالية، اقرأها بتمعن  واعتمد ما درسته في إنجاز المطلوب: 

  1الوثيقة رقم : 

العالمي االقتصادي ها تحول مركز الثقل ة خالل العشر سنوات األخيرة، أهمخضع العالم لتحوالت عميق"
األزمة  في ظل االقتصاد العالميين و الهند في اندماج الص خاصة بعد بلدان الجنوب، بعض و  نحو آسيا 

 .8002االقتصادية العالمية لسنة 
بوضع سياسة تصنيع تهدف تحديث بنيات اإلنتاج و تقوية  البلدان الصاعدةقيام مجموعة من  و قد تال ذلك

 ."لمطلوباالتنمية من أجل بلوغ مستوى  االقتصاد العالميالمساهمة في 
BAfD ,OCDE, PNUD, CEA, Perspectives économiques en Afrique, 2013, p155. 

8الوثيقة رقم: 
 :لبعض الدول يةاقتصادية و ديموغراف مؤشرات

Le Monde, Le Bilan du Monde 2014, p 157. 

  3الوثيقة رقم: 

 2..8لتستقر قيمتها في حدود  8.2%ارتفعت صادرات المغرب من الفوسفاط و مشتقاته  بنسبة قاربت" 
(.   .801)السنة الجارية من إجمالي الصادرات المغربية مع مطلع  11%على  و تستحوذ مليار درهم،

 "و يعتمد ذلك باألساس على استراتيجية المرونة الصناعية التي ينهجها المكتب الشريف للفوسفاط
 .4172مارس  71وكالة المغرب العربي لألنباء، 

 المطلوب: 
 ن08...................................................:8و رقم  1عرف بما تحته خط في الوثيقتين رقم -1

 .أمل الحياة -الناتج الداخلي الخام  –التنمية  -البلدان الصاعدة  -
 ن.0............................................................................................نجز ما يليا -8
 8رقم من الوثيقة مظاهر تحول مركز الثقل االقتصادي العالمي  و   1رقم  من الوثيقةاستخرج  -أ

 .و بلدان الجنوب بين بلدان الشمال ات االقتصادية و الديموغرافيةالتفاوت
 . البشرية المفسرة للتقسيمات الكبرى للمجال العالمي اعتمد مكتسبك في إبراز المعايير –ب 
 ن.0......................................................:و اعتمد مكتسبك في 2انطلق من الوثيقة رقم -2
 .إبراز وضعية الموارد الطبيعية الباطنية بالمغرب -أ

 .في االقتصاد المغربي الفوسفاط تبيان مكانة  -ب
 

 

 الجهوي الموحد: 2014امتحانات البكالوريا 
 (العادية الدورة) 

 ـ الموضوع  ـ
 

بالمترشحين األحرار خاص    

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسلـك المستـوى

4 
 من سلك البكالوريا

  ع ر  -تجع 

 
 التاريخ والجغرافيا

 

 
4 

 

 ساعتان   
 

حصة الفرد من الناتج  الدولة 
 الداخلي الخام بالدوالر

 نسبة النمو السنوي 
 للناتج الداخلي الخام

 بالسنوات أمل الحياة

 11 1.1 2123.3 المغرب

 11 2.0 21.2.. تونس

 11 1.8 5153.2 الصين

 13 1.5 18223.8 الواليات المتحدة

 الصفحة
 المملكة المغربية

 و التكوين المهنيوزارة التربية الوطنية 

 تربية والتكوين األكاديمية الجهوية لل

 تافياللت -جهة مكناس
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ن10: مادة التاريخ. 
 

  :اكتب في واحد فقط من الموضوعين التاليين حسب اختيارك
 
 

الموضوع األول : 
أدى تطور الرأسمالية بأوربا الغربية خالل القرن التاسع عشر الميالدي إلى تنافس امبريالي انتهى باندالع  

 .         الحرب العالمية األولى

 :عا مقاليا، من مقدمة و عرض و خاتمة، تركز فيه على ما يلياعتمادا  على مكتسبك،  اكتب موضو
 

 مفهوم الحركة االمبريالية و مظاهرها في المجاالت السياسية و العسكرية و االقتصادية. 
           اندالع الحرب العالمية األولى و المؤدية إلىاألزمات السياسية الناتجة عن التنافس االمبريالي. 
           

 
  
 

الموضوع الثاني  : 
باسترجاع بعض المناطق المحتلة من طرف اسبانيا ما استكمل المغرب استقالله  باعتماد أساليب سلمية، 

                .1313و  1315بين 
 :من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز فيه ما يلي موضوع مقالي كتابة في  اعتمد  ما درسته

 
  لمغرب في استكمال وحدته الترابيةاألساليب السلمية التي نهجها ا. 

    1313و  1315مراحل استكمال الوحدة الترابية بالمغرب بين سنتي. 

 
 

                             
 
 
 
 
 
 

يؤخذ اعتماد النهجين التاريخي و الجغرافي و تنظيم العمل بعين االعتبار عند التصحيح: ملحوظة. 
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