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ياآلتي:

عناصر اإلجابة
 مادة الجغرافيا االشتغال بوثائق 01/01
0ـ تحويل المعطيات الخاصة بقيمة المبادالت التجارية إلى مبيان باألعمدة تراعى فةه شروط اإلنجاز
(المقةاس ـ العنوان ـ الدق ).
2ـ المقارنة:
أ ـ من حةث قةم المبادالت الدجاري  :ترتب القوى االقدصادي الواردة في الجدول حسب قةم مبادالتها
الدجاري تنازلةا؛
ب ـ من حةث وضعة المةزان الدجاري :تصنف هذه القوى إلى مجموع حققت فائضا في مةزانها الدجاري،
ومجموع تسجلت عجزا.
3ـ استخراج مظاهر قوة اقتصاد كل من:
أ ـ الصين اعتمادا على الوثيقتين  0و :2أول قوة تجاري عالمة  -أيبر فائض عالمي في المةزان الدجاري-
السرع الفائق للنمو االقدصادي  -تسوق رائج لألتسهم؛
ب ـ كوريا الجنوبية اعتمادا على الوثيقتين  0و :3األولى عالمةا في الصناع البحري  -الزيادة الكبةرة في
الطاق اإلنداجة  -الدفوق على الصةن والةابان في صناع السفن -ارتفاع عائدات الصناع البحري
وتزايد الطلب العالمي علةها  -فائض المةزان الدجاري .
 4ـ التفسير:
أ ـ بالنسبة للصين - :تنفةذ اإلصالحات االقدصادي منذ  :1791مراقب الشريات الحكومة بشكل صارم –
تحكم الدول في أهم مشاريع وشريات البالد وتوجةهها؛
ب ـ بالنسبة لكوريا الجنوبية - :تسخةر البحث العلمي لدلبة مطالب الدول  -توجةه المشاريع العلمة
والدكنولوجة لدحسةن القدرة الدنافسة للبالد على الصعةد العالمي  -انخراط المؤتسسات اإلنداجة
ومساهماتها في تطوير البحث العلمي وتجويده ألغراض صناعة وتجاري .
 5ـ التحديات التي يواجهها اقتصاد كوريا الجنوبية:
 اتسدةراد الحاجةات الغذائة من الخارج  -االفدقار إلى الموارد المعدنة والطاقة  -ارتباط االقدصادباألتسواق الخارجة وبالدقلبات السةاتسة واالقدصادي العالمة  -تحدي منافس الشريات المدعددة
الجنسةات في األتسواق العالمة – الدحدي البةئي – الدباين اإلقلةمي ...

 مادة التاريخ :الموضوع المقالي 01/01
 الموضوع األول:
يقوم إنجاز المترشح (ة) في هذا الموضوع بناء على ثالثة مستويات:
المستوى األول :الجانب المنهجي.
 المقدم المناتسب  :يقوم فةها المدرشح (ة) بدأطةر الموضوع زمنةا ومجالةا وموضوعاتةا ،ويطرح
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األتسئل المناتسب لمعالج الموضوع؛
 الدصمةم المناتسب :يقسم المدرشح(ة) عرضه الدحلةلي على فقرات يحكمها منطق مسدمد من األتسئل
المطروح في المقدم ؛
 الخاتم المناتسب  :يقوم فةها المدرشح (ة) باتسدخالص عام مع فدح الموضوع على امددادات تاريخة
الحق .

( 5.0ن)

المستوى الثاني :الجانب المعرفي .
 هام جدا  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر األساسية دون التقيد
7ن توزع
ياآلتي:

(2ن)

(2ن)

(3ن)

1ن

بالجزئيات.

يُندظر من المدرشح (ة) أن يقدم المعارف الداريخة باإلشارة إلى ما يأتي:
بالنسبة للفقرة األولى :نتائج الحرب العالمية األولى وانعكاسها على مكانة الواليات المتحدة األمريكية
عالميا:
 النزيف الديمغرافي والدمار المادي واألضرار االجدماعة وانهةار القدرات اإلنداجة  -لجوء أوربا إلىاالقدراض -مقررات مؤتمر السالم ومعاهدات الصلح والخريط السةاتسة الجديدة  -تأتسةس عصب األمم؛
 تراجع مكان أوربا لصالح الواليات المدحدة -تزايد الدور السةاتسي للواليات المدحدة من خالل المشاريفي مؤتمر السالم والدفاع عن مصالحها عبر مبادئ الرئةس "ويلسون" – أول قوة اقدصادي في العالم .
بالنسبة للفقرة الثانية اإلجراءات التي طبقتها الواليات المتحدة األمريكية لمواجهة مخلفات أزمة :0121
إجراءات الخط الجديدة :إصدار قوانةن جديدة في المةادين المالة والفالحة والصناعة والدجاريواالجدماعة ؛
 إشراف الدول على إنجاز المشاريع الكبرى المحفزة على االتسدثمار  -الدشغةل وتحسةن القدرة الشرائةللسكان وتحفةز االتسدهالك.
بالنسبة للفقرة الثالثة :النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية ومظاهر تدخل الواليات المتحدة األمريكية
في الحرب الباردة األولى:
أـ النتائج السياسية:
 الدغةرات الدي شملت الخريط السةاتسة بدزايد المد السوفةةدي  -تقسةم ألمانةا بةن الحلفاء  -بداي المنافسبةن قوتةن عظمةةن حول زعام العالم -تأتسةس هةئ األمم المدحدة .
ب ـ مظاهر تدخل الواليات المتحدة األمريكية في الحرب الباردة األولى:
 بعض مظاهر تدخل الواليات المدحدة األمريكة أثناء األزمات في الحرب الباردة األولى من قبةل :أزمبرلةن األولى والثانة  ،أزم يوريا ...
المستوى الثالث :الجانب الشكلي.
ـ لغ تسلةم من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المندوج.
 هام جدا  :يدعةن على السةد(ة) المصحح(ة) ما يأتي:
ـ يداب اخدصار[ت] أمام النقط الممنوح لدصمةم الموضوع؛
ـ يداب اخدصار[ج.ش ].أمام النقط الممنوح للجانب الشكلي.
 الموضوع الثاني:
يقوم إنجاز المترشح (ة) في هذا الموضوع بناء على ثالثة مستويات:
المستوى األول :الجانب المنهجي.
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ياآلتي:
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 المقدم المناتسب  :يقوم فةها المدرشح (ة) بدأطةر الموضوع زمنةا ومجالةا وموضوعاتةا ،ويطرح
األتسئل المناتسب لمعالج الموضوع؛
 الدصمةم المناتسب :يقسم المدرشح(ة) عرضه الدحلةلي على فقرات يحكمها منطق مسدمد من األتسئل
المطروح في المقدم ؛
 الخاتم المناتسب  :يقوم فةها المدرشح (ة) باتسدخالص عام مع فدح الموضوع على امددادات تاريخة
الحق .
المستوى الثاني :الجانب المعرفي .
 هام جدا  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر األساسية دون التقيد

بالجزئيات.

()5.0

7ن توزع
ياآلتي:
(2ن)

(2ن)

(3ن)

يُندظر من المدرشح (ة) أن يسددعي المعارف الداريخة الدي تصب في ما يأتي:
بالنسبة للفقرة األولى :ظروف فرض الحماية األجنبية على المغرب ،ومظاهر االستغالل االستعماري:
أ -ظروف فرض الحماية األجنبية على المغرب:
 داخلية :عدم اتسدقرار الوضع األمني والسةاتسي :ثورة الجةاللي الزرهوني ،الريسوني ،ثوراتالقبائل -أزم مالة ...
 خارجية :تسوي النزاعات بةن الدول اإلمبريالة  :مخدلف االتفاقةات بةن فرنسا ،إيطالةا ،ألمانةاوإنجلدرا – عقد مؤتمرات ...
ب  -مظاهر االستغالل االستعماري:
 المةدان الفالحي :االتسدعمار الرتسمي واالتسدعمار الخاص؛ المةدان المنجمي والصناعي :اتسدغالل المعادن واالهدمام بالصناعات الدحويلة ؛ المةدان الدجاري :ربط المبادالت الدجاري مع الدولدةن االتسدعماريدةن من حةث الوارداتوالصادرات -عجز المةزان الدجاري المغربي.
بالنسبة للفقرة الثانية :ردود فعل الحركة الوطنية المغربية تجاه نظام الحماية األجنبية خالل الثالثينيات
من القرن العشرين:
 انطالق الحري الوطنة في بداي الثالثةنةات بعد صدور الظهةر البربري -نشأة أحزاب تسةاتسة ؛ المطالب باإلصالحات تسن .1731بالنسبة للفقرة الثالثة :تطور الكفاح الوطني المغربي منذ الحرب العالمية الثانية إلى سنة:0151
 اندقال الحري الوطنة من المطالب باإلصالحات إلى المطالب باالتسدقالل في ظروف الحربالعالمة الثانة ؛
 انهزام فرنسا أمام ألمانةا  -1715نزول الحلفاء في الشواطئ المغربة  -1712مؤتمر أنفا ...1713 الدنسةق بةن الحري الوطنة والقصر في تقديم وثةق المطالب باالتسدقالل ...1711 العمل المشدرك في إطار لجن تحرير المغرب العربي منذ 1719؛ موقف السلطان من تسلطات الحماي  :خطاب طنج  -1719مساندة السلطان للحري الوطنة -رفضه توقةع الظهائر والمراتسةم -ثورة الملك والشعب  -1703الحريات الفدائة  -المفاوضات الدي
قادت نحو االتسدقالل.
المستوى الثالث :الجانب الشكلي.
ـ لغ تسلةم من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المندوج.
 هام جدا  :يدعةن على السةد(ة) المصحح(ة) ما يأتي:
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1ن

ـ يداب اخدصار[ت] أمام النقط الممنوح لدصمةم الموضوع؛
ـ يداب اخدصار[ج.ش ].أمام النقط الممنوح للجانب الشكلي.
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