
 
 :يستحسن اقتراب اإلجابات من العناصر التالية

 ن01: جغرافيامادة ال. 
 
استخراج مظاهر قوة االقتصاد البرازيلي من الوثيقة رقم  -0
 :ن10.0.......................................................0

 .هو من بين العشرة األوائل في االقتصاد العالمي -
 .هيتميز بتنوع أنشطت -
 .قادر على مواجهة األزمات االقتصادية بفضل نموه المتواصل -

2-
....................................................................................................................

 :ن12.0......
  :2رقم د الوثيقة ااعتمب استخالص العوامل المفسرة لقوة االقتصاد البرازيلي -أ

 .وجود قوة بشرية ضخمة -
 .وفرة و تنوع المنتوجات الفالحية و الصناعية و الخدماتية -
 .إدماج الطاقات المتجددة في األنشطة االقتصادية -
 .وجود بنية متينة قادرة على المنافسة -
 .تعدد المجموعات االقتصادية المتمثلة في الشركات الوطنية و العالمية -

  :المكتسبباعتماد  ية التي تواجه البرازيلمجال -يوإبراز التحديات السوس -ب 
وجود تفاوتات في التنمية بين المجاالت الترابية، خاصة على مستوى البنيات التحتية و األنشطة  -

.االقتصادية  
.التفاوت في مؤشر التنمية البشرية بين الجهات -  
.تفاقم الفوارق االجتماعية -  
3- 

....................................................................................................................
 :ن13......
 .إلى مبيان مناسب 3ت الوثيقة رقم ل معطيايحوت - أ

خصائص تطور حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام بكل من البرازيل و كوريا الجنوبية   إبراز  - ب
 :ا على المبيان المنجزاعتماد 2100و  0891بين سنتي 

 .سنوات  بالبلدين 01تضاعف حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام كل 
اعتمادا على  عوامل قوة الصناعة بكوريا الجنوبية و التحديات االقتصادية التي تواجهها تفسير -4

..........................................................................................................المكتسب
 :ن13........

 

 : تفسير عوامل القوة االقتصادية - أ
 .العوامل التاريخية و التنظيمية -
 .العوامل البشرية و البحث العلمي-

 الجهوي الموحد: 3102 امتحانات البكالوريا
 (العادية الدورة) 
 ـ  ناصر اإلجابةـ ع

 

األحرار بالمترشحين خاص     

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة لـكالشعـب أو المس المستـوى

3 
 من سلك البكالوريا

مح. إق و تد.ش ـ ع.ع 

 
 التاريخ والجغرافيا

 

 
 3ـ2ـ3

 

 اعتانس
 

2/1  

 الصفحة

 

 المملكة المغربية
 وزارة التربية الوطنية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 تتافيالل -جهة مكناس
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 .تطور البنيات التحتية -
 :التحديات –ب   

 .ارتفاع حجم و قيمة الواردات من الطاقة و المعادن -
 .المنافسة الخارجية -
 .االقتصاد بالخارج ارتباط -
 .تفاوت مجالي في توزع األنشطة االقتصادية -
 .عطالة الخريجين و شيخوخة السكان تنامي -

 
 

ـ  االتاريخ و الجغرافي ش ـ ع اق و تدـ أحرارـ . ع ـ      العادية - ـ االمتحان الجهوي الموحد3102لوريا امتحانات البكا

3/3 

 
 

ن01:تاريخلمادة ا. 
 

 
 
 

ثانيالموضوع ال: 
 
                                                                                                                           .لجانب المنهجيا

 ن20

                                                                                                                .الجانب الشكلي
 ن20

 :يفترض توظيف ما يلي في التحليل: الجانب المعرفي 

الموضوع األول: 
 الجانب المنهجي.                                                                                                        

 ن12
 الجانب الشكلي.                                                                                                          

 ن10
 يفترض توظيف المعطيات التالية :ضمون المعرفيالم: 
                                                                                                      :قيام الثورة أسبابـ  0

ن0..2             

. السلطة المطلقة لنقوال الثاني ورفض  اإلصالحات الدستوريةـ      

.... أثرها في تفاقم أزمة روسيا الداخلية ت الحرب العالمية األولى وـ مخلفا    

                                                               :0101و  0101بين ـ إجراءات الثورة إلنقاذ روسيا 0

ن0..2              

.دنة مع ألمانياة األولى وعقد هانسحاب روسيا من الحرب العالميـ    

  .ـ تحويل السلط من الحكومة البورجوازية الى سوفياتيات العمال والجنود

  .إلنقاذ الثورة ـ سن سياسة شيوعية الحرب

  ".النيب"ياسة االقتصادية الجديدة نهج الس -
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                                                                   : المفروض على المغرب مضمون عقد الحماية -0

ن0..2             

إنشاء نظام حماية  يسمح بإدخال إصالحات إدارية وقضائية ودراسية واقتصادية ومالية وعسكرية ـ 

.بالمغرب  

  .ب األمن وتأمين المعاهدات التجاريةللمغرب بقصد استتبا ـ قبول السلطان باحتالل فرنسا عسكريا

ـ تعيين مقيم عام يمثل الحكومة الفرنسية بالمغرب، وممثل المغرب في كل القضايا التي تهمه في العالقات 

  .الخارجية

          :  و طنجة الدولية السلطانية المنطقة  الخليفية و منطقةخصائص التنظيم اإلداري في كل من ال -0

ن0..2             

. إدارة استعمارية على رأسها المقيم العام وإدارة مغربية يمثلها السلطان  ـ   

. إدارة مركزية، إدارة إقليمية، وإدارة محلية: ـ تواجد ثالث مستويات في التنظيم اإلداري االستعماري  

  . ـ وضع خاص لمنطقة طنجة الدولية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2101 ـ المرجعي اإلطار مضمون على التنقيط مسل و اإلجابة عناصر وضع في اعتمد :ملحوظة
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