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 مادة الجغرافيا :االشتغال بوثائق ()01/01
اقرأ (ي) بتمعن الوثائق األربع اآلتية من أجل إنجاز المطلوب.
الوثيقة  :1تطور نسبة نمو الناتج الداخلي اإلجمالي بـ ( )%لبعض القوى االقتصادية في العالم من  1100إلى .1102
القوى االقتصادية
الواليات المتحدة األمريكية
فرنسا
الصين
كوريا الجنوبية

4100
1,6
2,1
9,5
3,7

4104
2,3
0,2
7,8
2,3

4102
2,2
0,7
7,7
2,9

4102
1,4
0,2
7,3
3,3

2015
2,4
1,1
6,9
2,6

La Banque Scotia, 2016, Analyse économique mondiale, Prévisions mondiales actualisées, Toronto (Ontario) Canada p. 3

الوثيقة :2
» بقيت نسبة النمو بمنطقة "األورو" متوسطة لكنها مشجعة ( 2%سنة )6102؛ ففي مستهل هذه السنة ،استفاد
اقتصاد منطقة "األورو" من مجموعة من العوامل من بينها انخفاض أسعار النفط ،ذلك أن القطاع الصناعي ال ُم َد َّعم
سجل نموا ملحوظا ،فانتعش االستثمار في معظم دول منطقة "األورو" ،وبدأت وتيرة نمو القروض تتسارع وقُدرت
نسبة التضخم في  0,2%خالل شهر دجنبر ،وتراجعت نسبة البطالة إلى  ، 10,8%وهي أدنى نسبة منذ بداية .6106
«
Conjoncture économique et marchés financiers, janvier 2016, Humanis, 7/1/2016, p. 5
https://docs.interexpansion.fr/DossierMensuelConjoncture.pdf

الوثيقة :3
» ارتفعت نسبة الناتج الداخلي اإلجمالي في اليابان من  -0,1%سنة  6102إلى  0,6%في  ، 6102ويُتَوقع أن تبلغ
 1,0%في  .6102ويُفَ َّسر هذا االنتعاش التدريجي بالزيادة في األجور الحقيقية وارتفاع أسعار األسهم نتيجة
التسهيالت المالية التي قام بها البنك الياباني ،فضال عن انخفاض أسعار النفط والمواد األساسية...
أما بالنسبة لمجموعة "أسيان" ،فماليزيا وأندونيسيا ستعرفان تباطؤا في نموهما خالل هذه السنة ( )6102بسبب
تدهور شروط الصرف ،مقابل ذلك ستعرف الطايالند والفلبين والفيتنام نموا مرتفعا بفضل تراجع أثمنة النفط «.
Fonds Monétaire International, Perspectives de l’économie mondiale : L’ajustement au repli des prix des produits de
base, Octobre 2015, pp. 14-15
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الوثيقة :4
» تشهد البرازيل مشكالت عميقة في اقتصادها ،والسيما فضائح الفساد الضخمة التي طالت شركة النفط الوطنيةة
وامتدت إلى شركات كبرى أخةرى وإلةى األوسةاط السياسةية .فبعةد سةنوات متتاليةة مةن النمةو ،عةادت البرازيةل لتسةجل
انكماشا حادا مدفوعا بتقلص معدالت االستهالك وتراجةع الثقةة فةي األعمةال التجاريةة ...وتشةهد الصةناعات البرازيليةة
عددا من التحديات خالل الفترة الراهنة  ...فاتخذت ما يقرب من ثلثي الشركات في الصناعات التحويلية خطةوات للحةد
من اإلنتاج بمةا فةي ذلةك تسةريح العمةال  ...وتشةهد صةناعات الصةلب والصةناعات التحويليةة أكبةر أزمةة فةي تاريخهةا،
وكذلك الشأن بالنسبة لصناعة السيارات وشركات البناء«...
الخولي أسماء" ،البرازيل عمالق اقتصادي بين مطرقة التقشف وسندان الركود"  ،جريدة الشرق األوسط ،عةدد  03331بتةاري
 62يوليوز .6102

المطلوب:
0ـ حول (ي) المعطيات الواردة في الوثيقة  0إلى مبيان بالمنحنى.
6ـ صف (ي) وتيرة تطور نمو الناتج الداخلي اإلجمالي للقوى االقتصادية الممثلة في المبيان
الذي أنجزته.
3ـ استخرج (ي) من الوثائق ما يأتي:
أـ من الوثيقة  :6مظاهر انتعاش اقتصاد منطقة "األورو" والعوامل المفسرة لهذا االنتعاش؛
ب ـ من الوثيقة  :3العوامل المفسرة النتعاش نسبة نمو الناتج الداخلي اإلجمالي لليابان،
والعامل المفسر الستمرار النمو المرتفع في بعض دول "أسيان"؛
ج ـ من الوثيقة  :2مظاهر انكماش االقتصاد البرازيلي والعوامل المفسرة لهذا االنكماش.
2ـ اكتب (ي)  ،انطالقا من مكتسباتك ،فقرة تبرز (ين) فيها معيقات االندماج الشامل لالتحاد
األوروبي وتحديات اقتصاد "أسيان" .

 مادة التاريخ :موضوع مقالي ()01/01
اكتب (ي) ،حسب اختيارك ،في واحد من الموضوعين اآلتيين :

(  3ن)
(  6ن)
(  3ن)

(  6ن)
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 الموضوع األول:
خلفت الحرب العالمية الثانية نتائج سياسية مهدت لبروز نظام القطبية الثنائية الذي تأرجحت فيه العالقات
الدولية بين الحرب الباردة والتعايش السلمي.
أكتب (ي) موضوعا مقاليا تبرز(ين) فيه:
 النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية وظروف بروز نظام القطبية الثنائية؛
 مظاهر الحرب الباردة األولى وأزماتها؛
 مظاهر التعايش السلمي واألزمات التي تخللته ،ومظاهر الحرب الباردة الثانية.
 الموضوع الثاني:
ُ
نجحت بلدان المغرب الكبير في التحرر من االستعمار األجنبي ،واعتبرت جزءا من العالم الثالث الذي واجه
مشاكل عديدة غداة االستقالل.
أكتب (ي) موضوعا مقاليا تبرز(ين) فيه:
 خصائص الحركات االستقاللية بكل من الجزائر وتونس وليبيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؛
 تطور الكفاح الوطني للمغرب من أجل االستقالل منذ  0122إلى 0122؛
 مشاكل بلدان العالم الثالث وأساليب مواجهتها غداة االستقالل.
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سلم
التنقيط

عناصر اإلجابة
 مادة الجغرافيا :االشتغال بوثائق01/01

3ن

0ـ التحويل إلى مبيان بالمنحنى :تراعى فيه شروط اإلنجاز (العنوان ـ المفتاح ـ المقياس).

2ن

 2ـ وصف وتيرة تطور نمو الناتج الداخلي اإلجمالي للقوى االقتصادية الممثلة في المبيان:
تقبل األجوبة التي تفيد الوصف العام لوتيرة تطور نمو الناتج الداخلي اإلجمالي أو الوصف الجزئي حسب
كل قوة على حدة .

توزع
كاآلتي:
(1ن)

3ـ استخراج معطيات من الوثائق:
أـ من الوثيقة  :2مظاهر انتعاش اقتصاد منطقة "األورو" والعوامل المفسرة لهذا االنتعاش:
المظاهر :نسبة نمو متوسطة ومشجعة – انتعاش االستثمار – تزايد نسبة القروض -تراجع نسبة
البطالة -تراجع نسبة التضخم.
 العوامل المفسرة :تراجع أسعار النفط وتشجيع االستثمار -دعم القطاع الصناعي.
ب ـ من الوثيقة  :3العوامل المفسرة النتعاش نسبة نمو الناتج الداخلي اإلجمالي لليابان والعامل المفسر
الستمرار النمو المرتفع في بعض دول "أسيان":
اليابان :التسهيالت المالية  -الزيادة في األجور  -ارتفاع أسعار األسهم  -انخفاض أسعار النفط
والمواد األساسية؛
بعض دول "أسيان" :تراجع أسعار النفط .
ج ـ من الوثيقة  :4مظاهر انكماش االقتصاد البرازيلي وتفسيره:
 مظاهر االنكماش:تراجع حاد في االقتصاد  -أزمة الصناعات الثقيلة والتحويلية.
 العوامل المفسرة :فضائح الفساد – تقلص معدالت االستهالك  -تراجع الثقة في األعمال التجارية.

3ن

(1ن)

(1ن)

2ن

 4ـ كتابة فقرة :يُنتظر من المترشح(ة) أن يشير إلى ما يفيد معيقات االندماج الشامل لالتحاد األوروبي
والتحديات التي يواجهها اقتصاد "أسيان" كاآلتي:
 معيقات االندماج الشامل في االتحاد األوربي:
ـ تفاوت التنمية االقتصادية بين الدول األعضاء؛
ـ عدم انخراط مجموعة من الدول األعضاء في منطقة األورو.
 التحديات التي تواجه اقتصاد "أسيان":
ـ المنافسة الخارجية ومحدودية التوسع ـ تفاوت النمو االقتصادي بين الدول األعضاء .
 مادة التاريخ :الموضوع المقالي 01/01
 الموضوع األول:
يقوم إنجاز المترشح (ة) بناء على ثالثة مستويات:

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة العادية  – 2016عناصر اإلجابة
 مادة :التاريخ والجغرافيا  -شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك العلوم اإلنسانية2ن
توزع
كاآلتي:
(  1ن)
( 5.0ن)
( 5.0ن)

7ن
توزع
كاآلتي:
(2ن)
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المستوى األول :الجانب المنهجي.
 المقدمة المناسبة :تأطير الموضوع زمنيا ومجاليا وموضوعاتيا ،وطرح أسئلة مناسبة؛
 التصميم المناسب :عرض تحليلي من فقرات تجيب عن األسئلة المطروحة؛
 الخاتمة المناسبة :استخالص 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.

 الفقرة األولى :ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية وظروف بروز
نظام القطبية الثنائية بما يفيد:
ـ تغير الخريطة السياسية ألورباـ تأسيس هيئة األمم المتحدة ـ بروز قوتين عظميين متنافستين ـ تصاعد
حركات التحرر في العالم.
ـ ظروف بروز نظام القطبية الثنائية :سياسة المد الشيوعي من الجانب السوفييتي وسياسة احتواء هذا المد
من الجانب األمريكي بواسطة مشروع "مارشال" وبالتالي بروز كتلتين غربية وأخرى شرقية.
الفقرة الثانية :ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز بما يفيد:
 مظاهر الحرب الباردة األولى :تكوين األحالف العسكرية ـ منظمات اقتصادية متعارضة ـ مؤسسات
الدعاية والحرب اإلعالمية ـ سياسة االستقطاب تجاه البلدان الحديثة العهد باالستقالل.
 أزمات الحرب الباردة األولى  :أزمة برلين األولى ـ األزمة الكورية.

(2ن)

(3ن)

0ن

الفقرة الثالثة :ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز ما يفيد:
 مظاهر التعايش السلمي واألزمات التي تخللته:
ـ المظاهر :فكرة التنافس دون استعمال القوة في المجال االقتصادي  -غزو الفضاء والبحث العلمي-
المنافسات الرياضية  -التفاهم في موضوع الحد من التسلح النووي.
ـ األزمات :أزمة برلين الثانية ـ األزمة الكوبية ـ ربيع براغ ـ أزمة البترول ـ حرب الفيتنام .
 مظاهر الحرب الباردة الثانية:التدخل السوفييتي الكوبي في العديد من المناطق بإفريقيا وآسيا  -الدعم
األمريكي لباكستان  -تسارع السباق نحو التسلح وإطالق برنامج حرب النجوم من الجانب األمريكي -
االستعمال السياسي لحق الفيتو من الجانبين ...
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.
 الموضوع الثاني
يقوم إنجاز المترشح (ة) بناء على ثالثة مستويات:
المستوى األول :الجانب المنهجي.
 المقدمة المناسبة :تأطير الموضوع زمنيا ومجاليا وموضوعاتيا ،وطرح أسئلة مناسبة؛
 التصميم المناسب :عرض تحليلي من فقرات تجيب عن األسئلة المطروحة؛

4
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االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة العادية  – 2016عناصر اإلجابة
 مادة :التاريخ والجغرافيا  -شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك العلوم اإلنسانية2ن
توزع
كاآلتي:
(  1ن)
( 5.0ن)
( 5.0ن)

7ن
توزع
كاآلتي:

(2ن)

(2ن)

(3ن)

3

 الخاتمة المناسبة :استخالص 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.
الفقرة األولى :خصائص الحركات االستقاللية بكل من الجزائر وتونس وليبيا بعد الحرب العالمية الثانية:
 ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز خصائص هذه الحركات (إما بصيغة تركيبية أو مفككة) بما يفيد:
ارتباطها بآثار االستغالل االستعماري على شعوب المنطقة -المطالبة باالستقالل بعد الحرب العالمية الثانية
 التشابه في بعض وسائل الكفاح الوطني بالبلدان الثالث أي العمل السياسي والنقابي والعمل المسلح ،معتقديم أمثلة.
الفقرة الثانية :تطور الكفاح الوطني للمغرب من أجل االستقالل منذ  0444إلى سنة 0491
 ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز المحطات األساسية في هذا الكفاح بما يفيد:
عريضة المطالبة باالستقالل  11يناير  - 1444التنسيق بين الحركة الوطنية والقصر  -زيارة طنجة
1441ـ لجنة تحرير المغرب العربي منذ  -1441الحركة الفدائية بعد نفي السلطان ( 1403ثورة الملك
والشعب) ـ تنظيم مظاهرات ضد سلطات الحماية  -مفاوضات "إكس ليبان" ـ استقالل المغرب.
الفقرة الثالثة ينتظر من المترشح(ة) أن يبرز :مشاكل بلدان العالم الثالث وأساليب مواجهتها غداة
االستقالل بما يفيد:
ـ مشاكل العالم الثالث :
الصراعات الحدودية الموروثة عن االستعمار – عدم االستقرار السياسي – التدخل األجنبي في شؤون بلدان
العالم الثالث – التبعية االقتصادية – الثقل الديموغرافي – ارتفاع المديونية الخارجية – مشاكل اجتماعية .
ـ أساليب مواجهة مشاكل العالم الثالث:
تكوين حركة عدم االنحياز كرد فعل للقطبية الثنائية وتأييد فكرة التعايش السلمي – دعم حركات التحرر -
التصدي لمشاكل التخلف – بروز نماذج من التكتالت اإلقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة
اإلفريقية وغيرها.
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.

0ن
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