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 مادة الجغرافيا :االشتغال بوثائق 01/01
اقرأ (ي) بتمعن الوثائق األربع اآلتية من أجل إنجاز المطلوب.
الوثيقة  :0المبادالت التجارية لبعض القوى االقتصادية في العالم سنة ( 3102بمليار دوالر)
القوى االقدصادي
الواليات المدحدة األمريكة
فرنسا
الةابان
الصةن
يوريا الجنوبة
البرازيل

قةم المبادالت
الدجاري
3909
1261
1548
4159
1076
492

المةزان الدجاري
-749
-101
-118
259
44
-8

Organisation
Mondiale du
Commerce, 2014, Rapport sur le commerce mondial 2014, Commerce et développement: tendances récentes et
rôle de l’OMC, Genève, p. 34.

الوثيقة:3
» إن الصةن بلد أيثر من ملةار نسم  ،شق طريقه إلى االقدصاد العالمي بكلل قلوة وإالرار  ...ولل يسلبق أن ارىقلى
بلد من البلدان بهذه السرع الفائق  ...وحةنما بدأ " دنغ يسةاو بنغ" ( Deng Xiaopingاللرئة الصلةني األتسلبق ) فلي 8791
بدنفةذ اإلالححات االقدصلادي  ،يلان االقدصلاد المط لت مدعفنلا مدلداعي األريلان ...وبعلد الحاللةن عاملا ملن الذا اإلعلحن،
جمعت الصةن بةن يل النماذج المدعلار علةهلا فلي االقدصلاد الحلدي  :شلريات حكومةل ىط لت لدوجةله الارو ،وتسلو
رائج لألتسه  ،ونشاطات اقدصادي ىكاد ىكون بح قةد أو ضابت ...فالدول ىوجه الحةاة االقدصادي وىط لت ى ورالاإ إنهلا
ىدحك فلي أال مشلاريت وشلريات اللبحد ،وىسلهر عللى ىوجةههلا .وبهلذه الدلدابةر واإلجلرا ات ،الا الصلةنةون النملوذج
الم اد لما في الغرب من رأتسمالة مدحررة من القةود وال وابت«...
"أورلريش شةفر" ،0282 ،انهيار الرأسمالية  :أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة منن القينود ،ىرجمل علدنان عبلال عللي ،علال المعرفل  ،علدد  ،198منشلورات
المجل الوطني للثقاف والفنون واآلداب ،الكويت ،ص.153 .

الوثيقة :2
» ىعدبر الصناع البحري في يوريا الجنوبة ريةزة أتساتسة للدنمة الصناعة  ،فقلد عرفلت أوراش الناع السلفن،
في ىسعةنةات القرن العشرين ،زيادة يبةرة في طاقدها اإلنداجة لدصبح يوريلا الجنوبةل أود دولل مندجل للسلفن فلي العلال
منذ  ،8771حة اتسدفادت من ال لب العالمي القوي على مندوجاىهلا لددفلو عللى الةابلان ،يملا تسلجلت ىقلدما ملحو لا فلي
اذا المةدان فا ىقدو الصةن ،المناف الجديد منذ  ،0282فقد بلغلت مبةعاىهلا  58ملةلار دوالر أمريكلي مقابلل  81,0ملةلار
دوالر بالنسب للصةن .واتسدمر ىفو ال لب العالمي على الصناعات البحريل الكوريل أملاو مثةلدهلا الصلةنة خلحد 0288
وبداي « .0280
الوثيقة :4
Institut Supérieur d’Economie Maritime Nantes-Saint Nazaire, 2012, La Corée du sud, la réussite d'une émergence économique
Noteىحلت إشلرا
synthèse,ويdeن إجلز
 N°145,العلالي،
 Maiالدعللة
لمتتسسلات
» يشكل البح العلمي بكوريا الجنوبة ملوردا مالةلا مهملا بالنسلب
et maritime,
2012, pp.3-4.
مرايللز البحل الدابعل للجامعللات ،وى إمللود مشللاريعه مللن طللر الدولل والمتتسسللات الصللناعة الكبللرى  ...وىشللاره اللذه
المتتسسات الصناعة في عملة انت القرارإ إذ ى إسهل ىعبئ اإلمكانات المالة والبشري ملن أجلل ى لوير مشلاريت البحل
العلمي والرفت من جودىها ،وىسدثمر المقاوالت ندائج اذه المشاريت فلي أرلراص الناعة وىجاريل  ،وبلذل ارىفعلت فلي
السنوات األخةرة الموارد المالة للجامعات .واار البح الجامعي موجهلا لدلبةل م اللب الدولل الدلي ى لت نلاملا للملنح
يشجت المشاريت المسدجةب ألولوياىها .فأابحت المشاريت العلمةل والدكنولوجةل موجهل لدحسلةن القلدرة الدنافسلة لللبحد
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المطلوب:
8ـ حود (ي) المع ةات الطاا بقةم المبادالت الدجاري الواردة في الوالةق  8إلى مبةان باألعمدة.
(1ن)
(8ن)
0ـ قارن (ي) بةن القوى االقدصادي من حة :
أـ قةم المبادالت الدجاري  ،اعدمادا على المبةان الذي أنجزىهإ
ب ـ وضعة المةزان الدجاري ،اعدمادا على الوالةق .8
(0ن)
1ـ اتسدطرج (ي) ما يأىي:
أـ ملاار قوة االقدصاد الصةني من الوالةقدةن 8و0إ
ب ـ ملاار قوة اقدصاد يوريا الجنوبة من الوالةقدةن 8و.1
(0ن)
8ـ فسر (ي) ما يأىي:
أ ـ قوة االقدصاد الصةني اعدمادا على الوالةق 0إ
ب ـ قوة اقدصاد يوريا الجنوبة اعدمادا على الوالةق . 8
5ـ ايدب (ي) ،ان حقا من مكدسباى  ،فقرة ىبرز (ين) فةها الدحديات الدي ىواجه اقدصاد يل من يوريا الجنوبة
(0ن)
والصةن.
 مادة التاريخ :موضوع مقالي 01/01
اكتب (ي) ،حسب اختيارك ،في واحد من الموضوعين اآلتيين :
 الموضوع األول:
فرضت الواليات المدحدة األمريكة  ،رداة الحرب العالمة األولى ،مكاندها في العال الرأتسمالي .وبعد أن ىمكنت
من ىجاوز األزم االقدصادي لسن  ،8707وشاريت في الحرب العالمة الثانة إلى جانب الحلفا  ،أابحت ىقود
المعسكر الرأتسمالي خحد الحرب الباردة.
اكتب(ي) موضوعا مقاليا توضح(ين) فيه ما يأتي:
 ندائج الحرب العالمة األولى ،وانعكاتسها على مكان الواليات المدحدة األمريكة عالمةاإ
 اإلجرا ات الدي طبقدها الواليات المدحدة األمريكة لمواجه أزم 8707إ
 الندائج السةاتسة للحرب العالمة الثانة  ،وملاار ىدخل الواليات المدحدة األمريكة في الحرب الباردة األولى
والثانة .
 الموضوع الثاني:
ىرىب عن فرص الحماي األجنبة على المغرب واالتسدغحد االتسدعماري ردود فعل ىمثلت في الكفاح الوطني
من أجل االتسدقحد واتسدكماد الوحدة الدرابة .
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اكتب(ي) موضوعا مقاليا توضح(ين) فيه ما يأتي:
 رو فرص الحماي األجنبة على المغرب ،وملاار االتسدغحد االتسدعماري الدي ىعرص لهاإ
 ردود فعل الحري الوطنة المغربة ىجاه نلاو الحماي األجنبة خحد الثحالةنةات من القرن العشرينإ
 ى ور الكفاح الوطني المغربي منذ الحرب العالمة الثانة من أجل االتسدقحد واتسدكماد الوحدة الدرابة إلى
تسن .8797
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