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

أوال  -الوضعية االختبارية في الجغرافيا  (:االشتغال بالوثائق01:نقط )
تمعن(ي) جيدا في الوثائق اآلتية ثم أجب(ي) على المطلوب.
الوثيقة : 0نسبة الساكنة النشيطة حسب القطاعات االقتصادية بالواليات المتحدة األمريكية والصين لسنة . 2011
البلد

الصين

الواليات المتحدة األمريكية

القطاعات
الفالحة
الصناعة
الخدمات

38,1%
27,8%
34,1%
WWW Statistiques –mondiales.com

1,2%
19,2%
79,6%

الوثيقة :4
" تعتبر الواليات المتحدة األمريكية أول قوة اقتصادية عالمية بناتج داخلي خام (  )PIBيبلغ  00711مليار دوالر  ،ويأتي االتحاد
األوربي في المرتبة الثانية ب  04011مليار دوالر متبوعا بالصين ب  0111مليار دوالر ...
تعتمد الزعامة الحالية للواليات المتحدة في مجال التجارة العالمية والحكامة المالية والنقدية على مزايا االستقاللية التي تتمتع بها ؛ فهي
تقدم العملة المفتاح المستعملة على مستوى العالم  ،وتم ًوًً ن الطلب العالمي في مجال العملة ".
مترجم عن Harold James, La Tribune.fr,15/12/2013 :

الوثيقة :3
قوى اقتصادية كبرى
الصين
الواليات المتحدة
األمريكية
االتحاد األوربي

الحصة من التجارة
العالمية%
الواردات
الصادرات
09,78%
11,13%

الرتبة العالمية في تجارة
البضائع
الواردات
الصادرات
2
1

قيمة الواردات من مواد الطاقة والمعادن
(مليار دوالر)
المجموع
المعادن
الطاقة
533,8
220,8
313,00

08,40%

12,56%

2

1

433,2

52,7

485,9

14,68%

15,38%

-

-

1034,6

228,4

1263

إحصائيات التجارة العالمية لسنة : 3102جدول مركب عن موقع منظمة التجارة العالمية() OMC
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الوثيقة :2
" الصناعة األمريكية هي األولى في العالم ؛ورغم بعض عالمات التراجع (إقفال معامل،تراجع السوقين الداخلية والخارجية)  ،فان البالد
احتفظت بتفوقها .
وإذا كانت الصناعات التقليدية ( النسيج والصلب ) قد ضعفت بفعل المنافسة العالمية  ،فان قطاعات أخرى(األسلحة  ،الطيران ) تعكس
القدرة على التكيف مع تطور السوق وتستفيد من تقدم تكنولوجي واضح  ،خاصة في مجال الحواسيب والبرانم  .وتهيمن الواليات
المتحدة على الصناعات العالية التقنية مثل الصناعات الفضائية واالليكترونيك والبيوتكنولوجيا واإلعالميات .كما تحتل كذلك المرتبة
األولى في قطاعات الصناعة الغدائية والكيماوية".
W.W.W.assistancescolaire.com

األســـئلة :
 -0حول (ي) معطيات الوثيقة  0إلى مبيان باألعمدة3(.............................................................................................ن).
 -4صف(ي)انطالقا من المبيان المنجز توزيع الساكنة النشيطة في كل من الصين والواليات المتحدة  ،ثم فسر(ي) االختالفات
المالحظة مستعينا بمكتسباتك4(......................................................................................................................ن).
 -3استخرج(ي)من الوثائق 4و3و 2مظاهر قوة كل من الصين والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي4.........................ن).
 -2اعتمادا على الوثيقة  3و على مكتسباتك  ،فسر(ي) التباين في قيمة الواردات من الطاقة والمعادن بين الصين والواليات
المتحدة واالتحاد األوربي0(............................................................................................................................ن).
 -5أبرز(ي) في فقرة مركزة تحديات اقتصاد كل من الواليات المتحدة األمريكية و الصين4(.................................................ن)

ثانيا ـ الوضعية االختبارية في التاريخ (:إنتاج مقال01 :نقط)
اكتب(ي) في أحد الموضوعين اآلتيين حسب اختيارك :
* الموضوع األول:
أدت التحوالت الكبرى للعالم الرأسمالي خالل القرنين التاسع عشر والعشرين إلى السيطرة االستعمارية على أجزاء
كبيرة من العالم.
اكتب(ي) موضوعا مقاليا تبين(ين) فيه اآلتي:
 التحوالت االقتصادية والمالية التي مكنت دول أوربا الغربية من تلك السيطرة؛ -أشكال االستغالل االستعماري بالمغرب وعواقبه .

* الموضوع الثاني :

-

أسهمت األطماع التوسعية في اندالع الحربين العالميتين األولى والثانية خالل النصف األول من القرن العشرين ترتبت عنها
نتائج مختلفة.
اكتب(ي) موضوعا مقاليا تبين(ين) فيه اآلتي:
 دور األطماع التوسعية واألزمات الدولية في اندالع الحربين ؛ النتائج السياسية المترتبة عن الحرب العالمية الثانية .***********************
مالحظة هامة:
تخصص  7 ( - :ن ) .للجانب المعرفي في كتابة المقال ( انتقاء المعلومات ،صحتها ،تنوعها وترابطها)
 (  4ن ) .للجانب المنهجي  :مقدمة مناسبة  ،وضوح ومنطقية التصميم  ،خاتمة مناسبة . 0 ( -ن ) .للجانب الشكلي  :التعبير التاريخي  ،اللغة  ،حسن تقديم الورقة .
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