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 مادة الجغرافيا :االشتغال بوثائق 01/01
اقرأ (ئي) بتمعن الوثائق األربع اآلتية من أجل إنجاز المطلوب.
الوثيقة :0
الناتج الداخلي اإلجمالي ومتوسط الناتج الداخلي اإلجمالي للفرد لبعض القوى االقتصادية في العالم سنة .3102
متوسط الناتج الداخلي
الناتج الداخلي اإلجمالي (مليار
القوى االقتصادية
اإلجمالي للفرد
دوالر)
(ألف دوالر)

الواليات المتحدة األمريكية

61261

5,,5

اليابان
البرازيل

1,12
2651

64,4
62,1

فرنسا

246,

62,2

الصين
كوريا الجنوبية

7444
621,

1,5
25,4

Source : Centre d’études prospectives et d’informations internationales, Panorama de l’économie mondiale, 2012,Paris,
pp.6-7
BACQUET Jean-Paul, Rapport Fait au nom de la Commission des Affaires Étrangères , enregistré à la Présidence de
l'Assemblée Nationale le 16 octobre 2013, Assemblée Nationale, France p. 7.

الوثيقة : 3
»تبدو اليابان اليوم منهكة وشائخة أمام الصين األكثر حيوية وهيمنة .ويعزى ذلك ،في نظر الكثيرين ،إلى قدىدين مىن
الركود ترتب قنهم ا تراجع اليابان أمام الصين ،حيث أصبح النىات الىداي ي امجمىالي ل يابىان ،حاليىا ،ال يمثىل ىوى%
 7.5من النات الداي ي امجمالي العالمي مدابل 66.5 %نة  ،699,كما تراجع متو ط النات الىداي ي امجمىالي ل دىرد
من الرتبة الثالثة قالميا إل الرتبة  21في الدترة ندسها ،وتراجعت قدرتها التنافسية قالميا من الرتبة األول نة 699,
إل الرتبة  24حاليا.
وبالرغم من افتدار اليابان ،شبه الك ي ،إل المواد الخىام ،ومىن توفرهىا ق ى  2 %فدىط مىن السىاكنة النةىي ة
في العالم مدابل  24 %ل صين ،فإن اليابىان تظىل قماقىا اقتصىاديا ...بسىبب توفرهىا ق ى إمكانىات (بةىرية وتنظيميىة)
هائ ة  ...وقدراتها الدائدة ق التكيف وق مواجهة األزمات والتحديات« .
MEYER Claude, L’économie Japonaise : Miroir de notre futur ? In Politique Etrangère N°1, 2011, Dossier Japon,
(بتصرف)pp. 101-102.
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» لدد يرجت كوريا الجنوبية منهكة من حرب 6951-695,؛ ثم قرفت بعد ذلك نمىوا اقتصىاديا متزايىدا ا ىتثنائيا إلى
ق ِِد
حد ما ،تخ ته أزمات قصيرة .ويعتبر هذا األداء ثمرة مجموقة من االيتيارات االقتصادية واالجتماقية ،حيث ق ِ
رهان قوي جدا ق التع يم ،وتم تبني اقتصاد مدتىو موجىه نحىو التصىدير ،ومسىتوى قىال مىن االديىار واال ىتثمار.
فكانت النتيجة ،حسب إحصاءات صىندو الندىد الىدولي ،أن تبىوأت كوريىا الجنوبيىة ىنة  2,61المرتبىة الثالثىة قةىرة
قالميا بنات داي ي إجمالي ب غ  621,م يار دوالر موزع ق  69م يون نسىمة...وتدىوم هىذا الدىوة االقتصىادية أ ا ىا
ق الصناقة التحوي ية والصناقات املكترونية والميكانيكية وصناقة الص ب ...وبدضل اندتاحها الكبير ق التجارة
الخارجية احت ت المرتبة الثامنة في التجارة العالمية ىنة  ،2,62حيىث تجىاوزت قيمىة مبادالتهىا الخارجيىة ألىف م يىار
دوالر«.
BACQUET Jean-Paul, Rapport Fait au nom de la Commission des Affaires Étrangères, enregistré à la
Présidence de l'Assemblée Nationale le 16 octobre 2013, Assemblée Nationale, France p. 7.

الوثيقة :4
»أصبحت البرازيل ىاد قىوة اقتصىادية فىي العىالم ىنة  ... 2,66وبدضىل السيا ىة الندديىة الصىارمة التىي نهجتهىا،
تمكن االقتصاد البرازي ي من تحديق فائض قيا ي في الميزان التجاري ،والخىروج مىن مرح ىة االنكمىاق االقتصىادي
بتخديض نسبتي الدائدة والتضخم ،فترتب قنها زيادة مرتدعة في نسبة النمو وانخداض في نسبة الب الة وارتداع متزايد
في الديل الدع ي.
وقد تميزت نة  2,66باتخاذ البرازيل مجموقة من التدابير الوقائية من أجىل حمايىة السىو الداي يىة ودقىم الصىناقة
البرازي ية ...فسىجل الميىزان التجىاري البرازي ىي فائضىا قىدرا  29,79م يىار دوالر فىي هىذا السىنة( ،)2,66أي بزيىادة
ب غت  47,8%وهو أق مستوى له في السنوات األربع األييرة ،كما شهدت الصادرات نمىوا ب ىغ  22%والىواردات
.« 25%
UBIFRANCE, où exporter en 2013 ? L’avis des experts du Réseau Agroalimentaire d’UBIFRANCE, Ministère
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Octobre 2,61, Paris, p. 669.

المطلوب:
6ـ حول (ي) المع يات الخاصة بالنات الداي ي امجمالي (بم يار دوالر) الواردة في الوثيدة  1إل
(  1ن)
مبيان باألقمدة؛
2ـ صف (ي) وضعية الدول الواردة في الوثيدة  6من حيث:
أ ـ النات الداي ي امجمالي؛
ب ـ متو ط النات الداي ي امجمالي ل درد..
1ـ ا تخرج (ي) من الوثيدة  2مظاهر تراجع االقتصاد الياباني؛
6ـ أبرز(ي) العوامل التي تدسر:
أـ النمو االقتصادي لكوريا الجنوبية من يال الوثيدة 1؛
ب ـ النمو االقتصادي ل برازيل من يال الوثيدة . 4
5ـ اقتمادا ق الوثيدة  2وق ما در ته ،اكتب (ي) فدرة تبرز(ين) فيها التحديات
والمةاكل التي تواجه االقتصاد الياباني.

(  2ن)

(6ن)
(  2ن)

(2ن )
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اكتب (ي) ،حسب اختياركـ ،في واحد من الموضوعين اآلتيين :
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 الموضوع األول:
شك ت الحرب العالمية الثانية منع دا حا ما في ت ور نضال الةعوب ضد اال تعمار األجنبي واء في المةر العربي أو
في المغرب الكبير.
اكتب (ي) موضوقا مداليا تبرز(ين) فيه ما يأتي:
 النتائ السيا ية ل حرب العالمية الثانية؛
 ت ورات الصراع العربي ام رائي ي من  8441إل 8421؛
 ت ورات الحركة الوطنية المغربية من  8444إل .8451

 الموضوع الثاني:
تمكن '' تالين'' من تر يخ النظام االشتراكي في االتحاد السوفييتي ،وتحويل هذا األيير إل قوة قظم ظ ت تنافس الواليات
المتحدة األمريكية في توجيه العاقات الدولية إبان الد بية الثنائية ،غير أن تدكك االتحاد السوفييتي اهم في ظهور الد بية
الواحدة في ظل النظام العالمي الجديد .
اكتب (ي) موضوقا مداليا تبرز(ين) فيه ما يأتي:
 إجراءات تر يخ النظام االشتراكي في االتحاد السوفييتي تحت قيادة " تالين"؛
 مظاهر المواجهة بين االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة األمريكية يال الحربين الباردتين األول والثانية؛
 ظروف انهيار االتحاد السوفييتي ومامح النظام العالمي الجديد.
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سلم التنقيط

3ن
2ن توزع
كاآلتي:
(1ن)
(1ن)

1ن

2ن توزع
كاآلتي:
(1ن)

(1ن)

2ن

عناصر اإلجابة
 مادة الجغرافيا :االشتغال بوثائق 11/11
 -1التحويل إلى مبيان باألعمدة :تراعى فيه شروط اإلنجاز (المقياس ـ العنوان ـ الدقة).
 -2وصف وضعية الدول الواردة في الوثيقة :1
أ ـ من حيث الناتج الداخلي اإلجمالي :تحتل الواليات المتحدة األمريكية المرتبة األولى تليها من بعيد
الصين ثم اليابان وفرنسا والبرازيل وكوريا الجنوبية؛
ب ـ من حيث متوسط الناتج الداخلي اإلجمالي للفرد :تظل الواليات المتحدة األمريكية في المقدمة،
تليها في الترتيب كل من اليابان وفرنسا ،ثم كوريا الجنوبية ،والبرازيل وتأتي الصين في المرتبة
األخيرة .
 -3مظاهر تراجع االقتصاد الياباني انطالقا من الوثيقة :2
 تراجع نسبة مساهمة اليابان في الناتج الداخلي اإلجمالي عالميا من 14 ,5%سنة 1991إلى 8,5%حاليا؛
 تراجع متوسط الدخل الفردي في اليابان من الرتبة  3عالميا إلى الرتبة 33؛ تراجع القدرة التنافسية لليابان من الرتبة  1عالميا إلى الرتبة .32 -4التفسير:
أ ـ النمو االقتصادي لكوريا الجنوبية (من الوثيقة :)3
ـ عقد رهان قوي على التعليم؛
ـ تبني اقتصاد مفتوح موجه نحو التصدير واالدخار واالستثمار؛
ـ االنفتاح الكبير على التجارة الخارجية؛
ـ االعتماد على مختلف الفروع الصناعية .
ب ـ النمو االقتصادي للبرازيل (من الوثيقة :)4
ـ نهج سياسة نقدية صارمة( تخفيض نسبتي الفائدة والتضخم)؛
ـ اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية من أجل حماية السوق الداخلية ودعم الصناعة
البرازيلية.
 -5كتابة فقرة عن تحديات ومشاكل االقتصاد الياباني (من الوثيقة ،3ومما درسه المترشح(ة)):
ـ تزايد حاجات البالد من المواد الخام واالرتباط الكلي بالخارج ـ احتدام المنافسة الدولية؛
ـ المشاكل البيئية والطبيعية :التلوث والزالزل والبراكين وغيرها من الكوارث الطبيعية...
ـ المشاكل االجتماعية والديمغرافية  :البطالة ،الشيخوخة...
 مادة التاريخ :الموضوع المقالي 11/11
 الموضوع األول:
يقوم إنجاز المترشح (ة) في هذا الموضوع بناء على ثالثة مستويات:

 2ن توزع
كاآلتي:

المستوى األول :الجانب المنهجي.

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة العادية  – 2014عناصر اإلجابة
 مادة  :التاريخ والجغرافيا – شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية :مسلك اآلداب4
4
 المقدمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) بتأطير الموضوع زمنيا ومجاليا وموضوعاتيا ويطرح
األسئلة المناسبة لمعالجة الموضوع؛
 التصميم المناسب :يقسم المترشح(ة) عرضه التحليلي على فقرات يحكمها منطق مستمد من األسئلة
المطروحة في المقدمة؛
 الخاتمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) باستخالص عام مع فتح الموضوع على امتدادات تاريخية
الحقة.
المستوى الثاني :الجانب المعرفي .
NR 06

()1
( )1.0
()1.0

7ن توزع
كاآلتي:
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 هام جدا  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر األساسية دون التقيد
بالجزئيات.
ينتظر من المترشح (ة) أن يستدعي المعارف التاريخية التي تصب في ما يأتي:

1.0ن
توزع
كاآلتي:
(1.0ن)
بالنسبة لكل
نتيجة

 2ن توزع
كاآلتي:

(1.0ن)
بالنسبة لكل
مواجهة

 3.0ن

بالنسبة للفقرة األولى :النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية:
 التغيرات الحاصلة في الخريطة السياسية األوربية ( االكتساح السوفييتي ألراضي أوربا الشرقية،
وضم أراضي لبولونيا وهنغاريا ورومانيا واسترجاع فرنسا لأللزاس واللورين ،وتقسيم الرايخ
األلماني ألربع مناطق احتالل تابعة لكل من "و.م.أ" و"إ.س" وبريطانيا وفرنسا)...؛
 تراجع مكانة القوى االستعمارية التقليدية (فرنسا وإنجلترا) بعد الحرب العالمية الثانية لصالح
قوتين عظميين أصبحتا تتنافسان حول السيطرة على العالم في إطار القطبية الثنائية ("و.م.أ"
و"إ.س")؛
 تأسيس هيئة األمم المتحدة بأهدافها ومبادئها وأجهزتها لتحقيق السالم والتنمية في العالم
بالنسبة للفقرة الثانية :تطورات الصراع العربي اإلسرائيلي من  1441إلى :1473
 قيام دولة إسرائيل واندالع الحرب العربية اإلسرائيلية األولى 1941؛
 أزمة السويس والعدوان الثالثي على مصر 1901؛
 حرب  1912ونتائجها على فلسطين والعرب؛
 حرب  1923ونتائجها.
بالنسبة للفقرة الثالثة :تطورات الحركة الوطنية المغربية من  1444إلى :1451
 ظروف تقديم عريضة المطالبة باالستقالل  11يناير 1944؛
 استمرار النضال السياسي من قبل األحزاب السياسية مدعمة بتنظيمات نقابية؛
 التنسيق بين الحركة الوطنية والقصر في تقديم المطالب لسلطات الحماية؛
 دور السلطان محمد بن يوسف وإصراره على مواقفه الوطنية (رفض توقيع الظهائر ،تأكيده على
حق المغرب في االستقالل والسيادة والوحدة في عدة مناسبات :خطاب طنجة )…1942؛
 التنسيق والعمل المشترك في إطار لجنة تحرير المغرب العربي منذ 1942؛
 تنظيم مظاهرات ضد سلطات الحماية (أحداث كاريان سنطرال )... 1903؛
 انطالق الحركة الفدائية خاصة بعد نفي السلطان سنة  ( 1903ثورة الملك والشعب)؛
 اعتماد المفاوضات كأسلوب أفضى إلى رجوع الملك الشرعي ألرض الوطن واإلعالن عن
استقالل المغرب.
المستوى الثالث :الجانب الشكلي.
ـ لغة سليمة من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج.

1ن

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة العادية  – 2014عناصر اإلجابة
 مادة  :التاريخ والجغرافيا – شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية :مسلك اآلداب هام جدا  :يتعين على السيد(ة) المصحح(ة) ما يأتي:
ـ كتابة اختصار[ت] أمام النقطة الممنوحة لتصميم الموضوع؛
ـ كتابة اختصار[ج.ش ].أمام النقطة الممنوحة للجانب الشكلي.

NR 06

الصفحة

3

4

 الموضوع الثاني:
يقوم إنجاز المترشح (ة) في هذا الموضوع بناء على ثالثة مستويات:

 2ن توزع
كاآلتي:
()1
( )1.0
()1.0
7ن توزع
كاآلتي:

2ن

 3ن توزع
كاآلتي:

(1.0ن)
بالنسبة لكل
مرحلة

2ن

توزع

المستوى األول :الجانب المنهجي.
 المقدمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) بتأطير الموضوع زمنيا ومجاليا وموضوعاتيا ويطرح األسئلة
المناسبة لمعالجة الموضوع؛
 التصميم المناسب :يقسم المترشح عرضه التحليلي على فقرات يحكمها منطق مستمد من األسئلة
المطروحة في المقدمة؛
 الخاتمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) باستخالص عام مع فتح الموضوع على امتدادات تاريخية
الحقة.
المستوى الثاني :الجانب المعرفي .

 هام جدا  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر األساسية دون التقيد
بالجزئيات.
ينتظر من المترشح (ة) أن يستدعي المعارف التاريخية التي تصب في ما يأتي:
بالنسبة للفقرة األولى :إجراءات ترسيخ النظام االشتراكي في االتحاد السوفييتي تحت قيادة "ستالين":
 نهج سياسة التخطيط ابتداء من  1931لبناء االقتصاد السوفييتي وتقوية المجتمع االشتراكي ،وإنشاء
لجنة حكومية خاصة بالتخطيط (كوسبالن)؛
 اعتماد تخطيط شمولي للقطاعات االقتصادية وللمجال االجتماعي والثقافي؛
 تأميم القطاعات الصناعية والمالية والتجارية وتعميم الملكية الجماعية في األرياف؛
 إعطاء األولوية للصناعات الثقيلة (التجهيزية) وتطوير الصناعات المتخصصة؛
 العمل على رفع المستوى المعيشي للسكان ،وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ،وتعميم التعليم
ومجانيته.
بالنسبة للفقرة الثانية :مظاهر المواجهة بين االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة األمريكية خالل
الحربين الباردتين األولى والثانية:
 خالل الحرب الباردة األولى :العمل ،من جهة كل قطب ،على الحفاظ على التوازن في العالقاتالدولية وتأسيس منظمات وأجهزة اقتصادية وعسكرية وإيديولوجية ليعزز كل قطب مكانته في
مواجهة اآلخر ،ويتدخل في بعض النزاعات مثل :أزمة برلين األولى والحرب الكورية...
 خالل الحرب الباردة الثانية :التدخل السوفييتي في أنغوال وأفغانستان والدعم األمريكي لمصروالصومال والسودان ...ـ .السباق نحو التسلح ( القنابل الذرية والغواصات )
 برنامج الدفاع االستراتيجي األمريكي ( حرب النجوم).بالنسبة للفقرة الثالثة :ظروف انهيار االتحاد السوفييتي ومالمح النظام العالمي الجديد :
 ظروف انهيار االتحاد السوفييتي :نهوض التركيبة العرقية والثقافية المتنوعة ضد اإليديولوجيةاألحادية – االنهيار االقتصادي أمام الطابع العسكري المفرط– اإلخفاقات في بعض األزمات
الدولية (أفغانستان) – تطبيقات "البريسترويكا" و"الكالسنوست".
 مالمح النظام العالمي الجديد :تسارع التغيرات الدولية ( االتجاه األوربي نحو التكامل التام ،بروزاليابان كعمالق اقتصادي – )...انهيار األنظمة الشيوعية األخرى – توحيد األلمانيتين – الهيمنة
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كاآلتي:

(1ن) -
بالنسبة لكل
فقرة فرعية

1ن

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة العادية  – 2014عناصر اإلجابة
 مادة  :التاريخ والجغرافيا – شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية :مسلك اآلداباألمريكية بكل أشكالها – ظاهرة العولمة.
المستوى الثالث :الجانب الشكلي.
ـ لغة سليمة من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج.
 هام جدا  :يتعين على السيد(ة) المصحح(ة) ما يأتي:
ـ كتابة اختصار[ت] أمام النقطة الممنوحة لتصميم الموضوع؛
ـ كتابة اختصار[ج.ش ].أمام النقطة الممنوحة للجانب الشكلي.
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