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االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
( الدورة العادية  :يونيو ) 5102

الصفحة

5
..

ـ الموضوع ـ
 خاص بالمترشحين الممدرسين
المستـوى

0
من سلك البكالوريا

الشعـب أو المسالـك
مسلك العلوم الشرعية
شعبة العلوم التجريبية
شعبة العلوم الرياضية
شعبة علوم االقتصاد والتدبير



المـــادة

التاريخ
والجغرافيا

0

C : RS 26

مدة اإلنجاز

المعامـــل
5
مسلك العلوم الشرعية :
5
شعبة العلوم التجريبية :
5
شعبة العلوم الرياضية :
شعبة علوم االقتصاد والتدبير 3 :

ساعتان

5

ستقوم كفاياتك في مادتي التاريخ والجغرافيا وفقا لما تدربت عليه خالل الوحدات الدراسية المقررة.
*************************

أوال ـ الوضعية االختبارية في الجغرافيا (:االشتغال بالوثائق01:نقط)
تمعن(ي) جيدا في الوثائق اآلتية ثم أجب(ي) عن األسئلة المرفقة .
الوثيقة  : 1بعض مؤشرات القوة الصناعية في الواليات المتحدة األمريكية والصين ( .)5102 -5103
الصين
الواليات المتحدة األمريكية
الدول
المؤشرات
القيمة أو الكمية
الرتبة العالمية
القيمة أو الكمية

الرتبة العالمية

الحصة في اإلنتاج العالمي للفوالذ
الحصة في اإلنتاج العالمي للسيارات

 86.9مليون طن
 02.0مليون وحدة

3
5

779مليون طن
01.11مليون وحدة

0
0

الحصة في اإلنتاج العالمي األلمنيوم

 0.11مليون طن

4

 52مليون طن

0

صادرات الصناعة العالية التكنولوجيا

 021.1مليون
دوالر
 0226مليار دوالر

3

 261مليون دوالر

0

5

 5121مليار دوالر

1

الحصة من الصادرات العالمية

 ".موقع متجدد يوميا"Statistiques – mondiales .com
Images économiques du monde 2015. Wdi.worldbank.org .

الوثيقة: 5

"شهد ماليين الصينيين فرصهم في النجاح تتحسن على نحو مثير مع االنطالقة المدوية لالقتصاد الصيني .استثمرت الشركات األجنبية
أكثر من  611بليون دوالر داخل الصين منذ العام ، 0111وشيد األجانب اآلالف من المصانع في مختلف أنحاء الصين ،واستخدموا
عشرات الماليين من األيدي العاملة...
وفجأة أصبحت الصين أرضا خصبة ألصحاب األعمال ،واستطاع المديرون التنفيذيون في مجالس إدارات الشركات ،من نيويورك إلى
طوكيو ومن لندن إلى فرانكفورت  ،التقاط حمى الصين .وهاهم كبار أصحاب مشروعات األعمال يتحركون جيئة وذهابا في سفريات
مكوكية حول العالم ،ألن هذه القوة الصاعدة تحقق نموا سريعا للغاية ،بحيث جعلت اقتصادات الواليات المتحدة و أوربا واليابان تبدو
كأنها راكدة"...
روبين ميريديث  ،ترجمة شوقي جالل ،الفيل والتنين " ،عالم المعرفة" عدد953يناير ، 9003ص.90-13-11-11
الوثيقة :3

" يرتكز االزدهار األمريكي على سوق داخلية ضخمة تشهد توسعا مستمرا  ،وعلى حضور دولي عبر استثمارات الشركات المتعددة
الجنسية في الخارج  ،و على تفوق تكنولوجي مبني على أهمية االعتمادات المخصصة للبحث العلمي،وعلى شبكة من الجامعات
و المختبرات المرتبطة بالمؤسسات الصناعية "...
Mission économique-fiche de synthèse.
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-2الوثيقة  : 4بعض المؤشرات السوسيو -اقتصادية للواليات المتحدة و الصين .

المؤشرات
الــبــلـــد
الواليات المتحدة األمريكية

الصين

اإلنتاج الداخلي الخام

عدد السكان

الساكنة النشيطة

(تقديرات )5102

(تقديرات )5102

الدخل الفردي
السنوي

عدد الباحثين لكل
ألف نشيط مشتغل

مؤشر التنمية
البشرية

(مليون نسمة)

(مليون نسمة)

(مليار دوالر)

الرتبة

(دوالر)

العدد

الرتبة

3.023

63821

61461

6

33606

22.

6

02231

638221

86323

14559

.

1348

624

4

02122

) ; Wikipedia.org(économie des états unisموقع متجدد يوميا -Statistiques- mondiales .com
- Fr.wikipédia.org/wiki / chine.

صندوق النقد الدولي ،تقديرات- 9015

األسئلة :
 - 0ضع(ي) الوثائق في سياقها العام 0.2(...................................................................................................................ن)
 - 5عرف (ي) ما يأتي - :قوة اقتصادية صاعدة  -الصناعة العالية التكنولوجيا  -مؤشر التنمية البشرية0.2(..................................ن)
 - 3استخرج (ي)من الوثيقة  0مظاهر القوة الصناعية في كل من الواليات المتحدة األمريكية و الصين 5(.....….…………….......ن)
 - 2ابرز(ي) انطالقا من الوثائق 2-3- 5و اعتمادا على ما درسته  ،العوامل المفسرة لنمو االقتصاد الصيني وقوة الصناعة
األمريكية5.2(....................................................................................................................................................ن)
 -2اكتب (ي) -فقرة  -تبين (ين) فيها المشاكل و التحديات االجتماعية و البيئية لكل من الصين و الواليات المتحدة األمريكية5.2(.....….ن)

ثانيا ـ الوضعية االختبارية في التاريخ (:إنتاج مقال01:نقط)
اكتب(ي) في أحد الموضوعين اآلتيين .
 الموضوع األول:
عرف العالم ما بين  0101و  0131تحوالت كبرى  ،تمثلت في أزمات سياسية و اقتصادية و اجتماعية  ،ساهمت في
اندالع الحرب العالمية الثانية .
اكتب (ي)موضوعا مقاليا تبرز(ين) فيه :
 النتائج المادية و السياسية للحرب العالمية األولى ؛
 آثار األزمة االقتصادية لسنة  62.2على أوربا ؛
 دور النظام النازي في اندالع الحرب العالمية الثانية .

 الموضوع :5
شهد المشرق العربي خالل القرن التاسع عشر يقظة فكرية  ،تبلورت في شكل تيارات فكرية مختلفة.
أكتب (ي) موضوعا مقاليا تبين (ين) فيه :
 مفهوم اليقظة الفكرية ؛
 عوامل نشأة اليقظة الفكرية في المشرق العربي خالل القرن التاسع عشر ؛
 أهم أفكار و مبادئ التيارات الفكرية المعبرة عن اليقظة الفكرية .

******************
مالحظة هامة :
تخصص  :ـ (  5ن ) للجانب المنهجي  :مقدمة مناسبة  ،وضوح ومنطقية التصميم  ،خاتمة مناسبة.
ـ ( 0ن ).للجانب الشكلي  :التعبير التاريخي ـ اللغة ـ شكل التقديم .
ـ (  1ن ) للجانب المعرفي في كتابة المقال( انتقاء المعلومات  ،صحتها  ،تنوعها وترابطها ).
**********
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