
          
 
 
 
 
 
 

 ا
ألكاديمية الجهوية للتربية ا        

 والتكوين
 بولمان -جهة فاس       

              *** 

 الموحد االمتحان  الجهوي              
 للبكالوريا                                        

 
 1/2 الصفحـة   

 :المستوى
المترشحون )  ـاالسنة األولى من سلك البكالوريــ      

 2013      االستدراكية الدورة (الرسميون 

  المعامـل مدة اإلنجاز (الموضوع)التاريخ والجغرافيا           :المـادة  

 (ة)الشعبة

  2 س 2 العلوم الرياضية –العلوم التجريبية  –مسلك العلوم الشرعية /التعليم األصيل

 3 س  2 دبيرعلوم االقتصاد والت                
 

 

 [قطن 11] (على الوثائق االشتغال)التاريخ مادة : الموضوع األول

  :الوثائق التالية وأجب عن األسئلة في تمعن جيدا           

 

  : 1الوثيقة رقم  
   

، ووضع نظام للتوزيع يكافأ فيه كل فرد  بالسالم العالمي (St.Simon) سان سيمون أتباع نادى"     

وأدلى . مكانها" خاليا عمال"إلغاء الدولة وإحالل ( Ch.Fourier.)واقترح فورييه. حسب حاجته 

 االشتراكيةونحتت يومئذ كلمة " الثروة سرقة"بالعبارة الشهيرة الخطرة  Proudhon)  ( برودون

وصارت في وقت وجيز من مصطلحات الناس العادية ولكن من بين عديد اآلراء واألفكار التي ظهرت 

 ". ها خياليا وبعضها اآلخر عنيفا  متطرفاوكان بعض

 تعريب أحمد نجيب هاشم -9191-9781ر الحديث تاريخ أوربا في العص فيشر. ل.ا                                        

 . 918 – 911ص -مصر ص.الطبعة السابعة دار المعارف  الضبع ،وديع                                             

  : 2لوثيقة رقم ا

 

في العالم العربي ال يعكس فكرا واحدا متجانسا   اليقظة الفكريةإن ما أطلقنا عليه عصر النهضة أو "     

أو  العلمانية، وتيار السلفية وإنما هو مجموع تيارات متناقضة وأهمها دون شك هو تيار اإلصالحية أو 

 ... ".رات مختلفة وبين هذين التيارين هناك تيا. التحديثية الجذرية 
 . 131ص . 1891مايو –أبريل  32-31، عدد مزدوج 3مجلة الوحدة السنة . برهان غليون                                                   

 

  : 3الوثيقة رقم 

 

ا عن األفغاني ومحمد عبده، وحتى عن الكواكبي فقد اتفق معهم في الدعوة لم يختلف رشيد رض"       

وكان ضد الجمود والتقليد في . لتوحيد والشورى ، والحلم بإعادة الماضي على أساس القرآن والسنة ل

لهذا نراه يدعو ألن يتحدى اإلسالم المدنية الحديثة ، وأن يقبل منها المقدار الكافي الستعادة .اإلسالم 

 ".وتقوم هذه االستفادة على أساس االستفادة من التقنية الغربية . قوته 
 3السنة .مجلة الوحدة . التنوير في عصر النهضة دراسة في اتجاهات حركة. سالم كيلة                                

 . 11 -ص 1891.مايو-أبريل 32-31العدد                                      
 :األســــــئــــــــلــــــــــــة 

 ( ن2.)العلمانية  –السلفية  –اليقظة الفكرية  –االشتراكية : اشرح ما تحته خط شرحا تاريخيا  – 1

 ( ن2.) مطالبهنوع التيار الفكري و 1استخرج من الوثيقة رقم  – 2

 العالم العربي ، واعتمد رصيدك المعرفي  أهم التيارات الفكرية في 2قة رقم استخلص من الوثي – 3

 ( ن2. )قفها في المجال السياسي إلبراز موا      

 ( ن2.)واستخرج مواقف رشيد رضا والتيار الذي ينتمي إليه  3اعتمد الوثيقة رقم  – 4

 (: ن2)اعتمد رصيدك المعرفي واكتب فقرة تعالج فيها  – 5

  العوامل التي ساهمت في تطور الحركة العمالية. 

  أهم المكاسب التي حققتها الحركة العمالية. 
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 الموحد االمتحان الجهوي      بولمان-اديمية فاسأك    
 (الرسميونالمترشحون )للبكالوريا                                    

 2/2 الصفحة

 2113 االستدراكية: الدورة من سلك البكالوريا األولىالسنة : المستوى       والجغرافياالتاريخ   :المادة      

 الموضوع علوم االقتصاد والتدبير  -العلوم الرياضية –العلوم التجريبية  –مسلك العلوم الشرعية /ألصيلالتعليم ا :     شعبة     

 

 

 

 

 (نقط01()مقالي اختياري بين موضوعين )مادة الجغرافيا : الموضوع الثاني
 

  :التاليين حسب اختيارك  أحد الموضوعيناكتب في 

 :   االختيار األول

 

فلم يسبق للمغرب . بدون منازع ، سنة انطالق وتسريع أوراش التنمية البشرية  5002تعتبر سنة "     
 ...".أن شهد هذا العدد من المبادرات االجتماعية 

 .552.ص.المغرب الممكن                                                                 
 

 : خاتمة تتناول فيه مستأنسا بالوثيقة اكتب موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض و
 

  وضعية الموارد البشرية بالمغرب.  
  أساليب تدبير الموارد البشرية لتحسين التنمية البشرية. 
  االختيارات الكبرى التي اعتمدتها سياسة إعداد التراب الوطني . 

 
 :  ثاني االختيار ال

 

، من حيث النشأة والتطور  باينينتمثل الواليات المتحدة األمريكية و الصين نموذجين اقتصاديين مت     

 .والتحديات 

 : اكتب موضوعا مقاليا تعتمد فيه على الخطوات التالية 

 

  ة األمريكية والصين دوصف وتشخيص مظاهر القوة الصناعية والتجارية بكل من الواليات المتح . 

  تحديد العوامل التنظيمية المفسرة لقوة الصناعة والتجارة في البلدين.   

 
                                       

 

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