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 اإلمتحان اجلهوي املوحد
 )ممدرسون( 2008  دورة استدراآية –مكناس تافياللت جهة 

 
 مادة التاريخ 

 اقرأ الوثائق التالية بتمعن وأنجز المطلوب
 :1املوضوع 

وفي مؤتمر الصلح الذي انعقد في فرساي بعد هزيمة ألمانيا وحلفائها تبنى وليس مؤسسة عالمية مهمتها حل ... "
 ...المشاآل الدولية

 .أحمد عبد الرحيم مصطفى ، الواليات المتحدة و المشرق العربي
 .5، ص 1978، 4عالم المعرفة ، ع

 .، ترتبت عنها عواقب متعددة 1918و  1914بين  نتج عن التنافس اإلمبريالي األوربي نشوب حرب عالمية
 :اآتب موضوعا مقاليا، من مقدمة وعرض وخاتمة تحلل فيه العنصرين التاليين

 .العواقب البشرية واالقتصادية واالجتماعية -
 .العواقب السياسية بأوربا -
 

 :2املوضوع 
ال يتعدى سكانها عشرة آالف نسمة، ولكنها  آانت مدينة وجدة في بداية القرن العشرين، ال تزال مدينة صغيرة" 

بوجودها في الحدود الجزائرية المغربية وبصمودها في وجه محاوالت التغلغل الفرنسي، آانت تعتبر باستمرار، 
آما آانت وجدة تمثل في نظر الشعب ثغرا من الثغور المواجهة ...رمزا للسيادة المغربية واالستقالل الوطني

ردود فعل السكان في آل جهات البالد، وأجج روح الجهاد، والدعوة ) 1907سنة ( حتاللها للعدو، ولذلك أثار ا
 ..."لمقاومة المحتلين

 الشرق، /، التدخل األجنبي والمقاومة بالمغرب ، افريقيا  عالل الخديمي
  95-96ص-الدار البيضاء ، ص

عسكري الفرنسي واإلسباني اصطدم ، لكن االحتالل ال1912أرغم المغرب على توقيع معاهدة الحماية سنة 
 .بمقاومة عنيفة في مختلف جهات البالد

 :اآتب موضوعا مقاليا، من مقدمة وعرض وخاتمة، تحلل فيه العنصرين التاليين
  1906ظروف فرض الحماية على المغرب منذ مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة  -
ات المقاومة المسلحة في آل من جبال األطلس مراحل االحتالل العسكري الفرنسي واإلسباني للمغرب وحرآ -

 .المتوسط والريف
 
 
 
 
 

 مادة اجلغرافيا
 اقرأ الوثائق التالية بتمعن وأنجز المطلوب

 :1الوثيقة 
وتعتبر ...أصبحت تحتل المرتبة األولى في التجارة العالمية )...االتحاد األوربي( بعد توسع المجموعة األوربية  "

تقوم السوق الموحدة بدل السوق  1992وانتباه سنة ...حا على العالم وأقلها حواجزامن أآثر األسواق انفتا
في خط متواز لتطبيق  1997و  1993، ويتواصل المجهود بين الرقابات على الحدودالمشترآة ويتم إلغاء آل 

الذي وقف على  البنك المرآزي األوربي، وحققت المراحل الموالية عدة أهداف أهمها إنشاء معاهدة ماستريخت
 ).األورو( إصدار العملة األوربية



وإن من شأن قيام هذه السوق أن تصاحبها إجراءات عملية لألخذ بيد البلدان األضعف في االتحاد وعلى رأسها 
 .بلدان أوربا الشرقية

ة تواجه اليوم إلى معاهدة ماستريخت، فإن أوربا الموحد معاهدة روماوإذا آان البناء األوربي قد قطع أشواطا منذ 
 ".عدة تحديات

 بتصرف عن عبد اللطيف الفاربي ، ما يجب أن نعرف عن المجموعة االقتصادية األوربية ،
 .إديف ، الدار البيضاء/سراس ، تونس

 
 :2الوثيقة 

 :المكانة العالمية لالتحاد األوربي من خالل بعض المؤشرات

القوات 
 االقتصادية

الصلب 
بمليون 
 طن

الرتبة 
 العالمية

السيارات 
بمليون وحدة

الرتبة 
 العالمية

القمح 
 بمليون طن

الرتبة 
 العالمية

 1 12.3 1 18.7 2 198.4 االتحاد األوربي
 4 58.7 2 11.98 4 98.4 الواليات المتحدة

 2 92 4 05.7 1 418.7 الصين
  - 3 10.79 3 116.2 اليابان

  .2005للتغذية  ، المنظمة العالمية2006الدولي لصناعة الصلب ،  المعهد
 

 :3الوثيقة 
واألزمة قائمة باالتحاد  2005أن رفضت آل من فرنسا وهولندا مشروع الدستور األوربي في ماي  منذ" 

فاالستفتاءات الشعبية حول قبول أو رفض هذا المشروع لم توقع عقد  2006األوربي، ويبدو أنها ستستمر طيلة 
 .ربي نحو االندماج الشاملوفاته فحسب، وإنما جمدت سير االتحاد األو

ويبدو أن إدخال إصالحات اقتصادية جديدة أمر ال مفر منه على اعتبار أن أحد األسباب الرئيسية ألزمة االتحاد 
تكمن في ضعف أدائه االقتصادي، فلم تكن فرنسا ترفض مشروع الدستور األوربي لو لم تكن نسبة البطالة 

 ".ك لو لم تتراجع نسبة النمو عما آانت عليه في السبعينيات، وال آانت هولندا تفعل ذل %10تتجاوز 
L'économiste , Le Monde , Janvier , 2006 

 :المطلوب
 :1عرف بما تحته خط في الوثيقة  -1
 معاهدة روما –البنك المرآزي األوربي  –معاهدة ماستريخت  –آل الرقابات على الحدود  -
 .ما درسته، أبرز مراحل تأسيس االتحاد األوربيواعتمادا على  1استئناسا بالوثيقة  -2
 .إلى مبيان باألعمدة 2حول معطيات الخانة الخاصة بإنتاج السيارات في الوثيقة  -3
 .والمبيان الذي أنجزت إلظهار المكانة االقتصادية العالمية باالتحاد األوربي 2اعتمد معطيات الوثيقة  -4
 .التحديات التي تواجه مسيرة االتحاد األوربي نحو االندماج الشاملالستخالص  3استرشد بمضمون الوثيقة  -5

 


