
االمتحان الجهوي الموحد  : امتحانات البكالوريا
 2012العادية  الدورة 

 ـ عناصر اإلجابة ـ

 حرار خاص بالمترشحين األ     

مدة اإلنجاز  المعامـــلالمـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى 

2 

من سلك البكالورٌا 

 علوم تجرٌبٌة 

علوم رٌاضٌة  
 2التارٌخ والجغرافٌا 

ساعتان 

 

:ٌستحسن أن تقترب إجابات المترشح من العناصر التالٌة  سلم التنقيط 

ن10:جغرافٌامادة ال. 
 أ مقارنة وضعٌة المٌزان التجاري بكل من الصٌن و الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و االتحاد األوربً ـ1 

:1انطالقا من الوثٌقة رقم   
.عجز المٌزان التجاري األمرٌكً و األوربً و فائض المٌزان الصٌنً: أـ المقارنة  

: ب ـالعوامل المفسرة لوضعٌة المٌزان التجاري الصٌنً انطالقا من المكتسب
.ـ ارتفاع القٌمة التجارٌة للصادرات الصٌنٌة  التً أغلبها مصنع مقارنة بالوالٌات المتحدة و االتحاد األوربً  

.ـ القدرة التنافسٌة لالقتصاد الصٌنً  
.ـ تنوع األسواق التجارٌة للصٌن  

رغبة الصٌن فً حل أزمة دٌون بعض دول االتحاد األوربً      : 2 استخراج الفكرة األساس للوثٌقة رقم ـ2
.  من أجل الحفاظ على استقرار االقتصاد العالمً  

فً سٌاق التحدٌات التً  2الواردة بالوثٌقة رقم ضع أزمة الدٌون اإلسبانٌة و البرتغالٌة و الٌونانٌة و ـ3

: ٌواجهها االتحاد األوربً أمام تحقٌق االندماج الشامل
ـ تفاوت التنمٌة االقتصادٌة بٌن دول االتحاد من جهة، و بٌن االتحاد األوروبً و الدول المهٌمنة على التجارة 

.  العالمٌة كالصٌن و الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و الٌابان من جهة ثانٌة
. (األورو)ـ أزمة العمل بالعملة الموحدة 

. ـ ضعف بعض المنتوجات األوربٌة و عجزها أمام المنافسة
 .ـ التحدي الدٌموغرافً

ـ استخالص الدوافع الحقٌقٌة للحل الذي تقترحه الصٌن للحفاظ على االتحاد األوربً كشرٌك تجاري من 4

2الوثٌقة رقم   

ضرورة الحفاظ على االتحاد األوربً كشرٌك تجاري لكونه أساسٌا فً استمرار حٌوٌة االقتصاد الصٌنً عبر 
.استهالك المنتوجات الصٌنٌة  

 
 

ن10:  مادة التارٌخ. 

:الموضوع األول   

ًالجانب المنهج  .
ًالجانب الشكل  .
ًٌفترض توظٌف المعطٌات التالٌة: المضمون المعرف  :

: ـ التحوالت الدٌموغرافٌة و االجتماعٌة فً أوربا فً القرن التاسع عشر المٌالدي1
ارتفاع عدد سكان أوربا بسب ارتفاع نسبة الوالدات و انخفاض نسبة الوفٌات و تحسن  : ـ الدٌموغرافٌة

 

ن03  

 

 

 

ن01.5  

ن03  

 

 

 

ن02,5  

 

 

 

 

ن01.5  

ن01.5  

ن03.5  

2/1  

 الصفحة

 

 المملكت المغربيت
وزارة التربيت الىطنيت والتعليم العالي 

 وتكىين األطر والبحث العلمي

 قطاع التعليم المدرسي

 األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىين 

ث تافيالل- جهت مكناس

 
 

 المملكت المغربيت
وزارة التربيت الىطنيت والتعليم العالي 

 وتكىين األطر والبحث العلمي

 قطاع التعليم المدرسي

 األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىين 

 ثتافيالل- جهت مكناس

 
 

 الصفحة
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 االجغرافي و التاريخ ـ أحرار رـ ع و تج ع ـ2012 العادية الدورة ـ الموحد الجهوي ـ البكالوريا امتحانات
. مستوى المعٌشة و الصحة

 .ظهور طبقتٌن هما البورجوازٌة و الطبقة العاملة: ـ االجتماعٌة
: ـ  التحوالت الفكرٌة  و التنظٌم النقابً فً أوربا فً القرن التاسع عشر المٌالدي2

. االشتراكٌة الطوباوٌة و الفوضوٌة و االشتراكٌة العلمٌة: ـ التحوالت الفكرٌة
سٌاق ظهور الحركة النقابٌة، تنامً الوعً العمالً، تعدد أشكال النضال النقابً، تحقٌق عدة : ـ  التنظٌم النقابً

. مكاسب
 

 

 

 

:                                 الموضوع الثانً  

ًالجانب المنهج  .
ًالجانب الشكل  .
ًٌفترض توظٌف المعطٌات التالٌة: المضمون المعرف : 
: ـ مظاهر االستغالل االستعماري للمغرب1

. ـ االستغالل الفالحً
. ـ االستغالل المنجمً و الصناعً

. ـ االستغالل المالً
.  ـ االستغالل التجاري

:هذا االستغالل على المجتمع المغربً ـ انعكاسات 2  

.(حرفٌون، فالحون، تجار صغار)ـ تضرر الفئات المغربٌة  المنتجة   
.ـ تدهور األوضاع المعٌشٌة للمغاربة فً البوادي و الحواضر  

.ـ انخراط الفئات المتضررة فً العمل الوطنً  
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.2010 ـ المرجعً اإلطار مضمون على التنقٌط سلم و اإلجابة عناصر وضع فً اعتمد :ملحوظة  
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