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الوثيقة:1
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المبادالت التجارية /البلداـ
قيمة الصادرات بمليار دقالر
قيمة الواردات بمليار دقالر

الواليات المتحدل األمريكية
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Organisation mondial du commerce Statistiques du Commerce international 2013 p :24

الوثيقة:2
تطور الناتج الداخلي الخام للواليات المتحدة األمريكية وبعض القوى االقتصادية بين  2004و  2010بمليار دوالر أمريكي
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2
3

الوثيقة: 3
" تعتبر الصين ثاني قول اقتصادية في العالم ...فهي أقؾ مصدر في العالم ...قتعمل الصين على فرض ريادتها فيي
عدل قطاعات كالطاقة ق اإللكترقنيك ق صناعة الشيارات ...ق تعتبر نشبة نمو االقتصاد الصيني األعليى عالمييا
( %10.3سنة  ...)2010لكن الصين تواجه عدل تحديات أهمها أـ ناتجها الداخلي الخاؿ ليم يتجياقز 5800ملييار
دقالر سنة  ،2010عالقل على أـ ناتجها الداخلي الخاؿ للفرد ال يتعدم  4188دقالر سنويا ،كميا أـ التفاقتيات
المجالية بين المناطق الشاحلية ق الداخلية تظل احد أهم المشاكل التي تواجه الصين"...
تاريخ االطالع tresor.economie.gouv.fr 2012/ 03/ 28:

الوثيقة :4

" ال يعد اقتصاد الواليات المتحدل األمريكية األكبر في العالم فقط ،بل يمتاز أيضا بأنه األكثر دينامية
ققدرل على االبتكار ...من هنا فإـ أمريكا هي إمبراطورية سالحها الثرقل ،بنيت على النجياح االقتصيادك
قالفكر قالتطبيق اللذين عززا ذلك النجاح ...يعتبر النجاح االقتصيادك األمريكيي بمعيايير الييوؿ أميرا
محتوما ...إذ أ ـ البلد كاـ يتمتع على الدقاؿ بأراض شاسيعة تمييزت بتنوعهيا قخصيوبتها ،إليى جاني
مخزقنه الكبير من الموارد الطبيعية الوفيرل ق الموارد البشرية الكفأل...إـ الواليات المتحدل هيي القيول
العظمى الوحيدل التي تطل بشواحلها على المحيط األطلشي ق المحيط الهادك معيا ،قهيي أيضيا القيول
العظمى الوحيدل التي تمتد أراضيها على مناطق مناخية قطبية قمعتدلة قمدارية"...
سلشلة عالم المعرفة ،إمبراطورية الثرقل ،العدد  ،357ج ،1نوفمبر  ،2008ص من 8.إلى .11

الوثيقة :5
"..هل اصبح الحلم األمريكي القائم على إمكانية بلوغ قمة الثران من طرػ أك مواطن أمريكي ،حلما زائفا؟...هيذا
التشاؤؾ قرد في تقرير موجه للرئيص األمريكي في فبراير  ...2012أكد على الفوارؼ االجتماعيية فيي مييداـ
التعليم  ...قالفوارؼ في مشتوم الدخل الفردك قالثرقل ،نتيجة الركود االجتماعي المناقض للحركيية التيي
عرػ بها المجتمع األمريكي ...قيتضح اتشاع الفوارؼ االجتماعيية -حشي التقريير -فيي تضياعع عيدد األسير
الموجودل في حالة الفقر المدقع (أقل من دقالرين في اليوؿ) ،الذك انتقل من  636ألع سنة  1991إلى ملييوـ
قنصع سنة ... 2011كما تناقؾ التقرير حيع النظاؿ الضريبي األمريكي حيث تفوؼ الضيريبة المفرقضية عليى
األجور (من % 10إلى  ) % 35تلك المفرقضة على الثرقل("...)%15
lemonde.fr /2012/02/28/le-déclin-du-rêve-américain

.1حوؾ(ك) معطيات الوثيقة  1إلى مبياـ مناس (03ـ)
 .2أنجز(ك) انطالقا من الوثائق 1ق 2ق 3قالمبياـ المنجز اآلتي 03(:ـ)
أ -استخرج(ك) من الوثيقتين 1ق2قالمبياـ المنجز مظاهر قول االقتصاد األمريكي
ب -استخرج(ك) من الوثيقة  3مظاهر قول االقتصاد الصيني
.3فشر(ك) انطالقا من الوثيقة  4قول اقتصاد الواليات المتحدل األمريكية (02ـ)
.4اكت (ك) انطالقا من الوثائق 1ق3ق 5قتعلماتك فقرل تبرز المشاكل ق التحديات التيي تواجيه
االقتصادين الصيني ق األمريكي (02ـ)
3
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" ...عمت الثورل الصناعية أقربا بعد انطالقها من انجلترا سنة  1780لتشمل معظيم بليداـ أقربيا خيالؾ القيرـ
التاسع عشر قمطلع القرـ العشرين(فرنشا ،ألمانيا ،إيطاليا قرقسيا  )...قأصبحت مناجم الفحيم قمعاميل صيهر
الفوالذ قمصانع النشيج قخطوط الشكك الحديدية قالتلغراػ منتشرل في كافة أنحيان أقربيا ،متزامنية ميع
الثورل الفالحية التي سمحت بتوفير الغذان لشاكنة تتزايد أعدادها بشكل سريع .قعرفت أقربا نتيجة ذلك نموا
حضريا كبي را ساهمت فيه الهجرل من البوادك قتشكلت الطبقة العمالية التي عانت لفترل طويلية مين البي س
قاالستغالؾ قبل التقدؿ الذك عرفته الحركة النقابية مع ظهور األفكار االشتراكية" ...
web-libre.org/dossiers/revolution-industrielle

ي التحوالت االقتصادية التي شهدها العالم خالؾ القرـ  19قمطلع القرـ 20
ي التحوالت االجتماعية ق الفكرية التي شهدها العالم خالؾ القرـ  19قمطلع القرـ 20
ي العوامل المفشرل للتحوالت االقتصادية التي شهدها العالم خالؾ نفص الفترل

www.9alami.com
" كل هذف اإلصالحات كانت مطوقة بمختلع الصعوبات قالعراقيل ،منها ما له صلة باألسباب الخارجية قخاصة
االعتماد على الوسائل ق الخبرات األجنبية ق كذلك دسائص الدقؾ األجنبية قعرقلتها لكل إصالح يهدػ إلى
تقوية المغرب تجاف أطماعها .أما األسباب الداخلية فتكمن في انهيار البنية الديمغرافية بشب الكوارث الطبيعية
من قحوط قمجاعات قأقبئة خالؾ القرـ الثالث عشر الهجرك/التاسع عشر الميالدك ،مما أدم إلى تقهقر في
الكفانات ق القدرات ،زيادل على تبرؿ [ سخط ] العامة ق تحفظ العلمان بل ق رفضهم لإلصالحات".
تاريخ المغرب ،تحيين ق تركي  ،منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ،مطبعة عكاظ الجديدل ،الرباط ،الطبعة  ،2011 ،1ص 495.ق .496

ي إصالحات المخزـ المغربي لمواجهة األطماع االستعمارية خالؾ القرـ 19
ي العوامل المفشرل لمحدقدية إصالحات المخزـ المغربي خالؾ القرـ 19
ي ظرقػ فرض الحماية الفرنشية على المغرب
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 -1يراعى في التحويل إلى مبياـ........................................................................................................................................................................................ :
 اختيار مبياـ باألشرطة مع دقة اإلنجاز أساسيات التعبير المبياني :المقياس ،العنواـ  ،المفتاح -2إنجاز اآلتي.........................................................................................................................................................................................................................................:
أ -من الوثيقتين 1ق 2قالمبياـ مظاهر قول اقتصاد الواليات المتحدل األمريكية
 ضخامة قيمة الواردات قالصادرات قالناتج الداخلي الخاؿ للواليات المتحدل األمريكية( :م شراتمن الوثيقتين 1ق)2
 التطور التصاعدك للناتج الداخلي الخاؿ األمريكي بين  2004ق 2010من ما يقارب  12000إلىحوالي 15000مليار دقالر...مقارنة مع الصين قالياباـ
ب – من الوثيقة  3مظاهر قول االقتصاد الصيني
 ثاني قول اقتصادية في العالم أقؾ مصدر في العالم فرض الريادل في قطاعات الطاقة  ،اإللكترقنيك ق صناعة الشيارات نشبة نمو االقتصاد الصيني األعلى عالميا(م شرات من الوثيقة )3 -3تفشير قول اقتصاد الواليات المتحدل األمريكية من الوثيقة.................................................................................................... :4
 الموقع ( االنفتاح على محيطين،)...ي ششاعة المجاؾ قخصوبته ( االمتداد العرضي قالطولي)...
ي المخزقـ الكبير من الموارد الطبيعية الوفيرل...
 أهمية العنصر البشرك :الموارد البشرية الكفأل... الدينامية قالقدرل على االبتكار ،الثرقل،ي تعزيز النجاح االقتصادك بالفكر قالتطبيق...
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 -4إبراز المشاكل قالتحديات التي تواجه االقتصادين الصيني قاألمريكي................................................................................:

2ن

أ  -المشاكل قالتحديات التي تواجه االقتصاد الصيني:
* من الوثيقة : 3
ضعع الناتج الداخلي الخاؿ قالدخل الفردك
التفاقتات المجالية بين المناطق الشاحلية ق الداخلية
* من التعلمات :مشاكل قتحديات اقتصادية قاجتماعية قبيئية
ب  - -المشاكل قالتحديات التي تواجه االقتصاد األمريكي
* من الوثيقتين  1ق:5
ي عجز الميزاـ التجارك :م شرات من الوثيقة1
ي تزايد حدل الفوارؼ االجتماعية :م شرات من الوثيقة 5
* من التعلمات  :مشاكل قتحديات اقتصادية قاجتماعية قبيئية
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-1أـ يتعامل المصحح مع انتاجات المترشحين بشكل يشتوع صحة المضامين المعرفية  ،قصلتها
بالموضوع بغض النظر عن تعدد الكتاب المدرسي.
 -2توزيع نقط الموضوع المقالي من طرػ األستاذ المصحح كاآلتي:
 الجان المنهجي (2ـ) نقطة العرض(7ـ) توزع كاآلتي: انتقان المعلومات قتغطية المطلوب(3ـ)
 صحة المعلومات ق خلوها من األخطان (3ـ)
 تنوع المعلومات قترابطها(1ـ)
 نقطة الجان الشكلي (1ـ): -3يضع المصحح بعد ذلك مجموع النقط التي حصل عليها المترشح في الموضوع المقالي

 1الجان المنهجي.................................................................................................................................................................................................................................. :
 مييقييدمييية مناسبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكاؾ ق التشاؤالت قضوح ق منطقية التصميم. خاتمة مناسبة :استخالص ،تقييم ،امتدادات. 2العرض :أـ يتمحور حوؾ العناصر التالية........................................................................................................................................................... :
 1,2التحوالت االقتصادية التي شهدها العالم خالؾ القرـ  19ق مطلع القرـ .20
ي التحوالت في قطاعي الصناعة قالفالحة
ي التحوالت في قطاع النقل قالمواصالت...
 2.2التحوالت االجتماعية ق الفكرية
* التحوالت االجتماعية:
ي النمو الديموغرافي ،التوسع الحضرك،
ي ظهور طبقات اجتماعية جديدل ....
ي الحركة النقابية....
… * التحوالت الفكرية :التيارات الفكرية المواكبة لتطور النظاؿ الرأسمالي..
 -3.2العوامل المفشرل للتحوالت االقتصادية:
 التقدؿ التقني قالعلمي... التركيز الرأسمالي في الصناعة قاألبناؽ قالتجارل ...تطور المواصالت... التوسع اإلمبريالي... 3الجان الشكلي :التعبير التاريخي – اللغة – شكل التقديم....................................................................................................................
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 1الجان المنهجي.............................................................................................................................................................................................................................. :
 مييقييدمييية مناسبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكاؾ ق التشاؤالت قضوح ق منطقية التصميم. -خاتمة مناسبة :استخالص ،تقييم ،امتدادات.

2ن

 2العرض :أـ يتمحور حوؾ العناصر التالية....................................................................................................................................................... :
 -1,2إصالحات المخزـ المغربي لمواجهة األطماع االستعمارية خالؾ القرـ :19
 في الميداـ العشكرك.. في الميداـ اإلدارك.. في الميداـ المالي... 2.2العوامل المفشرل لمحدقدية اإلصالحات :
 داخلية :معارضة العلمان قرجاؾ الدين... خارجية :الضغوط األقرقبية على المغرب... 3.2ظرقػ فرض الحماية الفرنشية على المغرب:
 التدخل األجنبي قتشوية التنافص اإلمبريالي حوؾ المغرب... االضطرابات قثورات القبائل قضعع االستقرار الشياسي في مطلع القرـ 20 -األقضاع االجتماعية المتردية

7ن

 3الجان الشكلي :التعبير التاريخي – اللغة – شكل التقديم......................................................................................................................

1ن
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