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 مادة التاريخ :االشتغال بوثائق01/01 :
إقرأ (ي) بتمعن الوثائق األربع اآلتية إلنجاز المطلوب:
الوثيقة :0
« كان العالم الخارجي ،أو باألحرى العالم الرأسمالي ،أثناء المخطط الخماسي األول [ 0393-0338في إطار سياسة
التخطيط باالتحاد السوفييتي] ،يعاني أشد األزمات االقتصادية التي مرت به؛ فالتجارة كاسدة ،والمصانع مقفلة ،والعمال
عاطلون .وقد ُمني المزارعون في جميع أنحاء العالم بضربة قاسية من جراء هبوط أسعار المواد الغذائية والمواد الخام.
فإذا قارنا هذه األوضاع مع األوضاع في االتحاد السوفييتي في ذلك الوقت لوجدنا أن االتحاد السوفييتي يتميز بحركة
دائمة ،وليس فيه أي عامل عاطل ،ولم يتأثر باألزمة االقتصادية العالمية ،ألن أساس اقتصاده كان مختلفا تماما».
"جواهر الل نهرو" ،لمحات من تاريخ العالم ،رسالة بتاريخ  00يوليوز  ،0399منشورات دار اآلفاق الجديدة ،بيروت،
 ،0389ص.933 .

الوثيقة :2
« أثرت األزمة االقتصادية بشكل كبير على اليابان بين  0333و ،0390فقد ارتفع عدد سكانها من خمسين مليونا إلى
سبعين مليونا ،وازدادت أعداد مصانعها من خمسين إلى مائة وثمانية وأربعين مصنعا ...واشتدت الحاجة إلى المواد
األولية وإلى األسواق الخارجية ،فاضطرت بريطانيا وأربعون دولة أخرى إلى زيادة التعريفة الجمركية العالمية على
البضائع المستوردة من اليابان ،لمواجهة الكارثة االقتصادية  ...فتحولت أنظار اليابان إلى الصين ،السوق الرئيسي
لتصريف منتجاتها من القطن ،والمزود الوحيد الحتياجاتها الهائلة من الفحم والحديد .لذلك أصبحت السياسة اليابانية تقضي
بفرض السيطرة على الصين ووضعها تحت إشرافها وسيطرتها  ...فانقضت على منشوريا».
تشرشل ،مذكرات ،الجزء األول ،منشورات مكتبة المنار ،بغداد ،دون تاريخ ،ص.03 .

الوثيقة :3

صادرات المغرب من الفوسفاط (بألف طن) مابين  0331و0332
الصادرات
السنة
0011
0391
311
0390
380
0393

René Gallissot, 1990, Le patronat Européen au Maroc (1931-1942), Edition EDDIF, Casablanca, pp. 55-56.

الوثيقة :4
« تفاقمت المشاكل التي كانت تعاني منها [البورجوازية الصغرى الحضرية] بسبب األزمة التي أضعفت االقتصاد
المغربي الجديد ،كما أضعفت ،في نفس الوقت ،االقتصاد العالمي .أما أوضاع الصناع الذين كانوا يمثلون وقتها ،أكثر من
ثلث سكان المدن ،فقد أصبحت صعبة أكثر فأكثر ،فكانوا يعانون من مزاحمة المواد المصنعة المستوردة ،ومن ضياع
األسواق التقليدية مثل الجزائر والسينغال ،هذا فضال عن تقلص القدرة الشرائية لزبنائهم القرويين والحضريين .أما اليد
العاملة المستخدمة في األوراش الكبرى ...فقد سُرحت أو ُخفض عددها ،وأصبحت أجورها ال تكفيها لسد رمقها .أما
الفالحون الذين تعرضوا من قب ُل لنزع أراضيهم ،فقد تأثروا بالتدهور الكبير ألثمان المنتوجات الزراعية ،باإلضافة إلى
رداءة المحصوالت وأثراألوبئة ،كما تعرض سكان الجبال للتفقير نظرا إلدماجهم في اقتصاد السوق  ...لقد كان لحالة
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المطلوب:
 1ـ ضع (ي) الوثائق األربع في سياقها التاريخي (الزمن -المكان -الموضوع).
 3ـ عرف (ي) تاريخيا ما يأتي:

(0ن)
(3ن )

سياسة التخطيط ـ األزمة االقتصادية الكبرى.
 9ـ استخرج (ي) من الوثائق المعطيات التاريخية اآلتية:

( 9ن)

أ  -من الوثيقة  :0مظاهر األزمة االقتصادية في العالم الرأسمالي وسبب عدم تأثر االتحاد السوفييتي بها؛
ب  -من الوثيقة  :3عوامل انتقال أزمة  0333إلى اليابان وانعكاس ذلك على سياستها الخارجية؛
ج  -من الوثيقتين  9و :4اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة  0333على المغرب.
 4ـ ركب (ي) الفكرة األساس التي تربط بين الوثائق األربع.

(3ن)

 5ـ اكتب (ي) ،انطالقا من مكتسباتك ،فقرة تبرز (ين) فيها نشأة الحركة الوطنية المغربية
ومطالبها خالل الثالثينات من القرن العشرين.

(3ن)

 مادة الجغرافيا  :الموضوع المقالي )01/01( :
اكتب (ي) ،حسب اختياركـ ،في واحد من الموضوعين اآلتيين :
 الموضوع األول :
إذا كان االتحاد األوربي يسعى إلى تحقيق اندماج شامل ،فإن مجموعة أمريكا الشمالية للتبادل الحر"ألينا" تسعى
إلى تحقيق اندماج جهوي.
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اكتب(ي) موضوعا مقاليا تبين (ين) فيه ما يأتي :
 مظاهر االندماج الشامل في االتحاد األوربي ومظاهر االندماج الجهوي في مجموعة "ألينا"؛
 عوامل االندماج الشامل في االتحاد األوربي؛
 حصيلة االندماج الشامل في االتحاد األوربي.
 الموضوع الثاني :
تستفيد الفالحة في كل من فرنسا والصين من ظروف مالئمة ،حيث مكنت فرنسا من احتالل الصدارة في الفالحة
داخل االتحاد األوربي ،وحولت الصين إلى قوة فالحية صاعدة ،إال أن الفالحة في البلدين ما زالت تعترضها عدة
مشاكل.
اكتب (ي) موضوعا مقاليا تبرز(ين) فيه ما يأتي :
 مظاهر قوة كل من الفالحة الفرنسية والفالحة الصينية؛
 العوامل المفسرة لقوة الفالحة بالبلدين؛
 المشاكل التي تعترض الفالحة في فرنسا.

