
.ن10:تارٌخمادة ال   
ستشتغل على الوثائق التالٌة، اقرأها بتمعن  واعتمد ما درسته فً إنجاز المطلوب: 

 
 1الوثٌقة رقم:                                                  

إن هذا التوسع االستعماري، و هذا التنافس بٌن الدول منذ النصف الثانً من القرن التاسع عشر، كان إطاره تقدم "
.    و قد كان التقدم التقنً كبٌرا، فأحدث تحوالت عمٌقة فً المجالٌن الصناعً و العسكري. الحضارة الصناعٌة الغربٌة

و كان اللجوء إلى مصادر جدٌدة للطاقة و إٌجاد تقنٌات جدٌدة للصناعة كفٌلٌن بإحداث انطالقة هائلة فً اإلنتاج الصناعً        
الشركات و األرباح الطائلة الناشئة عن االنطالقة الصناعٌة ـ مع تطور ...و خاصة تقدم السكك الحدٌدٌة و السفن البخارٌة

و األبناك الكبرى لألعمال و الودائع ـ أحدث تركٌزا كبٌرا فً رؤوس األموال، و عندئذ اتجهت األنظار أكثر المساهمة 
." فأكثر إلى استثمار رؤوس األموال خارج أوربا

.   21ـ 20، ص ـ ص 1982عصفور، عويدات، بيروت، . ع. بتصرف عن فيليب براير و بيير دوسينار كلينغز، اإلمبريالية، ت
   

  2 الوثٌقة رقم: 

و فً . و هكذا تبلوت أطماع ألمانٌا فً المغرب، حٌث أنها سعت إلى بسط نفوذها فً جمٌع المواقع الممكن استعمالها" ... 
يفتحوا أعينهم، ألنه سوف يكون لدينا نحن كذلك كلمة  >> طلب غلٌوم الثانً من ممثلٌه الدٌبلوماسٌٌن أن 1896سنة 

. فقد كان عازما أال ٌترك المسألة المغربٌة تجد حال لها بدونه.  <<نقولها في الموضوع
و اتفقوا، بعدما رفضت مقترحاتهم من . و كان االنجلٌز ٌراقبون األلمان و الفرنسٌٌن بنفس الدرجة فً تحركاتهم بالمغرب

."  1904طرف األلمان، على المفاوضات التً أدت إلى اتفاق 
. 76ـ75، ص ـ ص 1985بتصرف عن ألبير عياش، المغرب و االستعمار، ترجمة الشاوي و سعودي، دار الخطابي، الدار البيضاء، 

 

3  الوثٌقة رقم: 

". سلم مسلح" هً الشرارة التً أشعلت كل شًء، فإن أوربا كانت منذ بداٌة القرن العشرٌن فً حالة  سراييفوإذا كانت" 
و السباق نحو التسلح،  و ال زال المؤرخون ٌقٌسون وزن التنافس  نظام األحالفلقد شعر المعاصرون بمسؤولٌة 

.  فً قٌام الحرب1905االقتصادي و المالً و هشاشة السلم القائم و اجتٌاح موجة قومٌات عارمة للقارة األوربٌة منذ 
. "  كما شهدت هذه السنة مواجهة بٌن فرنسا و ألمانٌا حول الهٌمنة على المغرب،  فظهر للجمٌع أن الحرب قائمة ال محالة

 Jacques Marseille, Histoire 1
ère

, Paris, Nathan, 1994, p 65. 
 

المطلوب  :
  ن01.5...................................................................... ضع الوثائق فً السٌاق التارٌخً الجامع بٌنهاـ1
: 3 و رقم 1ـ عرف تارٌخٌا بما تحته خط فً الوثٌقتٌن رقم 2

ن 01.5.........................................................................ـ الشركات المساهمة ـ سراٌٌفو ـ نظام األحالف
العوامل االقتصادٌة للتوسع االمبرٌالً األوربً خالل النصف الثانً من القرن التاسع  1 ـ  استخرج من الوثٌقة رقم3

ن 02............................................................................................................... عشر المٌالدي
 دور المسألة المغربٌة كواحدة من بٌن األزمات الدولٌة الممهدة لقٌام الحرب العالمٌة 2ـ استخلص من الوثٌقة رقم 4

ن 03.........................................................................................................................األولى
ن 02.................................... و مكتسبك، حدد باقً عوامل قٌام الحرب العالمٌة األولى3ـ باعتماد الوثٌقة رقم 5

الجهوي الموحد : امتحانات البكالوريا
( 2012  العادية  الدورة )

 ـ الموضوع  ـ
 

 الممدرسينبالمترشحين خاص       

مدة اإلنجاز  المعامـــلالمـــادة الشعـب أو المسلـك المستـوى 

1 
من سلك البكالوريا 

ية لغة العربمسلك ال

 
 التاريخ والجغرافيا
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2/1  

 الصفحة

 

 المملكة المغربية
 وزارة التربية الىطنية

 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين 

ت تافيالل- جهة مكناس
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 2/2 ـ اـ التاريخ و الجغرافيـ مسلك اللغة العربية ـ ممدرسون   2012 ـ الدورة العادية امتحانات البكالوريا ـ الجهوي الموحد 

 

ن10: جغرافٌامادة ال .
 

:كتب فً واحد فقط من الموضوعٌن التالٌٌن حسب اختٌاركا   
 
 

:الموضوع األول   

بينما يقىم النفط العزبي بتغذية االقتصاد العالمي، فإنه يمثل الصناعة المحلية األكثز إسهاما في الثزوة الىطنية في و ..."    

قزن الماضي، إلً االرتقاء بجىانب التنمية في المجاالت الالمنطقة، كما أن عائدات النفط  هي التي أدت، علً مدي نصف 

"...االجتماعية والتعليمية والصحية، وعمىما في مستىي المعيشة  
    .101  ص، 2009 لعام العربية اإلنسانية التنمية تقريرصندوق األمم المتحدة اإلنمائي،    عن بتصرف                                                  

             

 :كتب موضوعا مقالٌا من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز فٌه ما ٌلًااستئناسا بالوثٌقة و اعتمادا على مكتسبك،  
 

العالم العربًب النفطٌة  مكانة الصناعات. 

 المترتبة عنهااقتصادٌة السوسٌوـ  التحوالت. 

 
 

ًالموضوع الثان    : 
      

. تعرف البادٌة المغربٌة تحوالت نوعٌة على عدة مستوٌات دٌموغرافٌة و اقتصادٌة و اجتماعٌة و ثقافٌة و مؤسسٌة" 
و تزداد هذه التحوالت تعقدا من جراء عوامل داخلٌة و خارجٌة ستؤثر المحالة على الوظائف المستقبلٌة للقطاع الفالحً 

. داخل االقتصاد الوطنً
 و تجدر اإلشارة هنا إلى  أن الهجرة القروٌة بدأت تهم كل المناطق و الفئات االجتماعٌة، كما أنها تشمل أكثر الشباب 
   المؤهل و غٌر المؤهل، و مرد ذلك إلى الوضعٌة غٌر المرضٌة التً ٌعرفها القروي على صعٌد التجهٌزات األساسٌة 

و البنٌة التحتٌة و العقارٌة و الدخل الفردي و التأطٌر المؤسسً، و هذا رغم المجهودات الحقٌقٌة التً بذلتها الدولة        
." و المجتمع المدنً خالل السنٌن األخٌرة صوب ساكنة البوادي

. 2004 نونبر 17، 7766ادريس الكراوي، العالم القروي أمام تحدي الهجرة، االتحاد االشتراكي، ع 

 

: كتب موضوعا مقالٌا من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز فٌه ما ٌلًاباعتماد  ما درسته، استئناسا بالوثٌقة و 
مظاهر أزمة الرٌف فً المغرب .
 أشكال التدخل لمعالجة أزمة الرٌف بالمغرب . 
 
 
 
 
 
 

 

ٌؤخذ اعتماد النهجٌن التارٌخً و الجغرافً و تنظٌم العمل بعٌن االعتبار عند التصحٌح: ملحوظة.              Ð 
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