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

************************  

 نقط(10:) االشتغال بالوثائق:جغرافياالالوضعية االختبارية في  ـ  أوال

 .لى المطلوبا في الوثائق اآلتية ثم أجب)ي( عتمعن)ي( جيد                               

 (. %) 2016سنة  بالصين والواليات المتحدة األمريكية  جماليالناتج الداخلي اإلمساهمة القطاعات االقتصادية في  :1الوثيقة  

 الدول                        

 القطاعات     

 الواليات المتحدة األمريكية الصـــيــن

 1.1 10 القطاع األول

 19.4 43.9 القطاع الثاني

 79.5 46.1 القطاع الثالث
- https://fr.wikipédia.org/wiki/Economie-des Etats- unis. 

- https://fr.wikipédia.org/wiki/Economie-de-la République_populaire_de_chine 

. 

 %) .) 2015إلى   2011مريكية من  بالصين و الواليات المتحدة األ اإلجماليج الداخلي نمو الناتنسبة  : 2الوثيقة 

 السنوات                  2011 2012 2013 2014 2015

 الدول         

 الصين 9.5 7.8 7.7 7.3 6.9

 الواليات المتحدة األمريكية 1.6 2.3 2.2 1.4 2.4
Source : FMI - World Economic Outlook Database - 2016. 

 :  3الوثيقة 

ب االستثمار األجنبي المباشر و خلق فرص ذنفيذ إصالحات تدريجية ، و بهدف ج"... عمدت الدولة ) في الصين ( إلى ت

العمل و تشجيع الصادرات ، أنشأت مناطق اقتصادية خاصة أكثرها في المناطق غير المكتظة بالسكان ، وفي نفس 

بالفعل مقصدا ألكثر من   1996و  1993وكانت الصين مابين عامي  .اتهشركاو    اءات عمالها الوقت عززت الصين كف

أتمت عشرة أعوام من  2011و بحلول عام  لمباشر في جميع أنحاء العالم .من حركة االستثمار األجنبي ا 10%

تصدير السلع و الخدمات بة الثانية في و تفوقت على ألمانيا و حلت محلها في الرت ،منظمة التجارة العالمية العضوية في 

 في العالم ..."
لتنمية البشرية تقرير                                          .77ص  ، ، نهضة الجنوب : تقدم بشري في عالم متنوع2013ا

 :4الوثيقة

ُُ  إمبراطورية ؛ سالحها الثروة إمبراطورية أمريكا "  ذين عززا ال كر و التطبيقنيت على النجاح االقتصادي و الفُب

 جانب وفرة الموارد الطبيعية  إلىشاسعة تميزت بتنوعها وخصوبتها  يبأراضيتمتع البلد على الدوام و... ذلك النجاح

هي القوة العظمى الوحيدة التي تطل بسواحلها على المحيط  األمريكيةوكفاءة الموارد البشرية ... الواليات المتحدة 

ومدارية ... و اعتبرت على  على مناطق مناخية قطبية و معتدلة  أراضيهامعا ، كما تمتد  يط الهادو المحي     األطلسي

عقود  أربعةطوال ما يقرب من  األمريكياالقتصاد  أضحىحبا للتجارة ...فقد  أكثرهارض الفرص ...و أمر القرون 

 .للنهضة التي يشهدها عالم اليوم " أساسياواحدا من عجائب العالم الحديث ومرتكزا  نشأتهعلى 
 جوردن جون ستيل :إمبراطورية الثروة ، التاريخ الملحمي للقوة االقتصادية األمريكية ، ترجمة محمد مجد الدين باكير ،                          

 11-9، صص  2008نونبر  ، 1الجزء  357عدد  ،سلسلة عالم المعرفة ، الكويت                        
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 األسـئلة :

 ن(3............................)...................................إلى مبيان باألعمدة 1 واردة في  الوثيقةلحول)ي( المعطيات ا – 1

  الصينكل من ب اإلجماليالقطاعات االقتصادية في الناتج الداخلي قارن)ي( من خالل المبيان المنجز بين مساهمة   – 2

 ن(1..........................................................).............................................والواليات المتحدة األمريكية      

 ن(2.................)................................................................................:ما يأتي من الوثائق )ي(استخرج – 3

 : وثيرة تطور نمو الناتج الداخلي اإلجمالي بكل من الصين و الواليات المتحدة األمريكية .2ةمن الوثيق  -أ                  

 . حقيق نموها االقتصاديتل اتخذتها  الصين التدابير التي :3من الوثيقة ـ ب               

 ن(2)................ األمريكية االقتصادية  قوةالمفسرة  لل عواملال ، مكتسباتك منو،4يقةالوث انطالقا من )ي( استخلص – 4

 (ن2) ...وتحديات  الواليات المتحدة األمريكية والصين...................... مشاكلأهم ،ا كتب )ي(  فقرة  تبرز)ين( فيها - 5
 

********************* 

 . نقط(10إنتاج مقال: :)تاريخفي ال الوضعية االختباريةـ  ثانيا   

 اكتب)ي( في أحد الموضوعين اآلتيين حسب اختيارك :                           

 

 األول الموضوع : 

 

          ؛تعرض المغرب خالل فترة ما بين الحربين الستغالل استعماري، كانت له آثار اقتصادية  و اجتماعية             

 الحركة الوطنية من المطالبة باإلصالحات إلى  ة عوامل ، ساهمت منذ األربعينات في انتقال عد  غير أن           

 المطالبة باالستقالل .           

 فيه :  )ين(موضوعا مقاليا تبرز )ي(اكتب                

 ؛االقتصادية و االجتماعية  ل االستعماري  للمغرب و آثارهمظاهر االستغال   -         

 .  1956و 1930بين  ام ونضالها ضد النظام االستعماريالمغربية نشأة الحركة الوطنية    -              

 

 

  الثانيالموضوع: 

  

              ساهمت في ،اقتصادية واجتماعية  سياسية و أزمات  بعد الحرب العالمية األولى الرأسمالي  شهد العالم        

 .الثانيةعالمية اندالع الحرب ال       
 :   يأتيأكتب )ي( موضوعا مقاليا تبرز )ين( فيه ما             

         المخلفات السياسية  للحرب العالمية األولى على أوربا  ؛ -                      
 ؛  على أوربا  1929آثار األزمة االقتصادية لسنة   -                 

 الحرب العالمية الثانية.ر األنظمة الدكتاتورية في اندالع دو  -                     

 
 

****************** 

 
 مالحظة هامة :  

           

  .ن (  للجانب المنهجي : مقدمة مناسبة ، وضوح ومنطقية التصميم ، خاتمة مناسبة 2ـ  )           تخصص :     

 ـ اللغة ـ شكل التقديم .  التاريخيشكلي : التعبير ن.(  للجانب ال 1) ـ                             

 ن (  للجانب المعرفي في كتابة المقال)  انتقاء المعلومات ، صحتها ، تنوعها وترابطها (. 7ـ  )             

 

 

 

********************       
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