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ٌستحسن اقتراب اإلجابات من العناصر التالٌة:
عناصر اإلجابة
 مادة الجغرافيا10:ن
1ـ التعريف بما تحته خط فً الوثٌقتٌن:
ـ مؤشر التنمٌة البشرٌة :مؤشر تركٌبً اعتمدته األمم المتحدة سنة  1995لقٌاس مستوى التنمٌة و ٌضم
مستوى الصحة و التعلٌم و التغذٌة.
ـ العمالة الوافدة :الٌد العاملة األجنبٌة المستوردة من الخارج.
ـ ظاهرة التمدٌن :اتساع المدن و تزاٌد عددها و ارتفاع نسبة سكانها.
2ـ وصف تطور الوضعٌة السكانٌة بالعالم العربً من خالل الوثٌقة رقم :1
ـ تزاٌد سكانً مستمر منذ الربع األخٌر من القرن العشرٌن ـ ارتفاع كبٌر فً بلدان الخلٌج العربً.
ـ تزاٌد نسبة التمدٌن خاصة فً بلدان الخلٌج.
3ـ تفسٌر تطور ظاهرة التمدٌن بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة انطالقا من الوثٌقة رقم  2و المكتسب:
ـ دور العمالة الوافدة تزامنا مع تطور الصناعات النفطٌة،
ـ تحسن مستوى التنمٌة البشرٌة،
ـ تزاٌد طبٌعً مرتفع كباقً البلدان النامٌة.
4ـ التدابٌر المتخذة لتحسٌن مستوى تأهٌل الموارد البشرٌة بالمغرب:
المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة منذ  : 2005التصدي للعجز االجتماعً بالمدن و األرٌاف ،تشجٌع
األنشطة المدرة للدخل القار ،االستجابة للحاجٌات الضرورٌة لألشخاص فً وضعٌة صعبة و لذوي الحاجات
الخاصة،
 5ـ عالقة ظاهرة التمدٌن بأزمة المدٌنة المغربٌة استئناسا بالوثٌقة رقم  3و اعتمادا على المكتسب:
ـ ترٌٌف المدن ـ ضعف البنٌات و التجهٌزات األساسٌة خاصة فً أحزمة الفقر ـ أزمة السكن ـ أزمة النقل
ـ االنحراف بكل أشكاله...
 مادة التاريخ10:ن
 الموضوع األول:
 الجانب المنهجً.
 الجانب الشكلً.
المضمون المعرفًٌ :فترض توظٌف ما ٌلً:
 1ـ الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كقوة رأسمالٌة خالل نهاٌة القرن التاسع عشر و بداٌة القرن العشرٌن:
ـ مظاهر بروز الوالٌات المتحدة كقوة رأسمالٌة :االختراعات الجدٌدة ،تطور شبكة المواصالت و خاصة
السكك ،ارتفاع حجم اإلنتاج الصناعً ،تمركز الصناعة بالشمال الشرقً ،تطور البورصة.
ـ العوامل المفسرة :غزو الغرب ،التحكم فً اتساع المساحة ،ارتفاع عدد السكان بالهجرة و تعمٌر البالد،
التنظٌم الرأسمالً القائم على المنافسة و التركٌز ،اندماج المهاجرٌن فً االقتصاد الرأسمالً.
ـ نتائج ظهور الوالٌات المتحدة كقوة رأسمالٌة :أصبحت أكبر مساهم فً اإلنتاج الصناعً العالمً سنة
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امتحانات الباكلورياـ موحد جهوي ـ الدورة االستدراكية  2012ـ مسلك لغ ع ممدرسون ـ التاريخ
والجغرافيا
 ، 1914نهجت سٌاسة توسعٌة امبرٌالٌة إلٌجاد منافذ خارجٌة فً أمرٌكا الوسطى و الالتٌنٌة.
 2ـ مظاهر و عوامل بروز الٌابان كقوة رأسمالٌة خالل نهاٌة القرن التاسع عشر و بداٌة القرن العشرٌن:
ـ حدوث تطور اقتصادي هام :ظهور المصانع الكبرى ،اعتماد التكنولوجٌا الغربٌة ،فتح المجال أمام حرٌة
المبادرة الخاصة ،ظهور التركٌز الرأسمالً فً الصناعة و المال ،تطور المواصالت ،نمو التجارة
الخارجٌة...
تدخل الدولة فً جمٌع المجاالت ،اإلصالحات فً عهد المٌجً ...القوانٌن الخمسة لتحدٌث البالد ،توفٌرالرأسمال الالزم من الضرائب و القروض ،دعم الزاٌباتشو للتحول من التجارة نحو الصناعة.
ـ نتائج ظهور الٌابان كقوة رأسمالٌة :تقوى نفوذ الٌابان االقتصادي فً جنوب ـ شرق آسٌا ،نهجت سٌاسة
توسعٌة امبرٌالٌة فً المنطقة...
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 الموضوع الثانً:
 الجانب المنهجً.
 الجانب الشكلً.
المضمون المعرفًٌ :فترض توظٌف ما ٌلً:
 1ـ العوامل السٌاسٌة و االقتصادٌة التً فرضت على مملكة البٌٌمونت ـ سردٌنٌا قٌادة الوحدة اإلٌطالٌة:
 شهدت هذه المملكة تطورا اقتصادٌا من خالل تطور األبناك و الصناعة الـمبادالت التجارٌة .ـ تضرر البورجوازٌة من التجزئة السٌاسٌة و الخضوع للنامسا و ضٌق السوق المحلً.،
 ظهور تنظٌمات سرٌة أهمها جمعٌة الكاربوناري المنادٌة باالستقالل ،إعالن ملك نابولً الدستور بعد ثورة ، 1820دفع الحلف المقدس النامسا للتدخل لقمع الثورة و إلغاء الدستور ،و تكرر ذلك خالل قٌام الحركات
القومٌة و التحررٌة بٌن سنتً  1831و .1848
ـ وضع الوزٌر كافور أسس النظام الدستوري بمملكة البٌٌمونت ـ سردٌنٌا من أجل تحقٌق التقدم
االقتصادي ،تنظٌم الجٌش و تشجٌع التصنٌع باعتماد الضرائب ،فأسس الجمعٌة الوطنٌة سنة ،1859
بموازاة عمل الجمهورٌٌن بزعامة مازٌنً و حركة "إٌطالٌا الفتاة" التً ضمت البورجوازٌة اإلٌطالٌة.
ـ اعتماد كافور على دعم فرنسا بقٌادة نابلٌون الثالث الذي دعا إلى إلغاء مقررات مؤتمر فٌٌنا بخصوص
الدوٌالت اإلٌطالٌة (اتفاقٌة بلومبٌٌر سنة  1858فً مقابل منطقتً السافوا و نٌس) ،و مراحل ،1859
.1861 ،1860
ـ انتفاضة الجمهورٌٌن بمساندة كارٌبالدي و الوصول إلى أبواب روما التً لم ٌتم ضمها إال بعد انسحاب
الفرنسٌٌن سنة .1870
 2ـ العوامل السٌاسٌة و االقتصادٌة التً فرضت على مملكة بروسٌا قٌادة الوحدة األلمانٌة:
ـ عرفت المملكة تطورا اقتصادٌا أدى بروز طبقة بورجوازٌة تطمح إلى توسٌع مجال نشاطها ،تضرر من
التجزئة السٌاسٌة و هٌمنة القوات المحافظة ،إلى جانب رغبة سكان باقً اإلمارات فً تحقٌق الدستور
و االستقالل و الوحدة و ذلك ظاهر من خالل الحركات القومٌة و التحررٌة بٌن سنتً  1830و .1848
ـ قٌادة بسمارك لعملٌة الوحدة األلمانٌة عن طرٌق سٌاسة الحدٌد و الدم عبر مراحل:
 الحرب ضد الدانمارك .1864ـ الحرب ضد النامسا .1866
ـ الحرب ضد فرنسا  1870و إعالن الوحدة سنة .1871
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