
 

 

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

والمسلك
 
 :الشعبة ا

 2المعامل : ـ العلوم التجريبية والرياضية
 2المعامل   :ةـــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيــــــــــــــــــــــــــ العل
 3المعامل   :رـــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوـ عل

 

 التاريخ والجغرافيا : المادة
 

 

1 
 

2 
 

 2025و ـــــــــــــــــــيوني:  ـدورةـــــــــــــــالـــــــ
ول: وىــــالمستـــــ

 
 اـــــى بكالوريـــــاال

نجـاز  ــــــاعتــــــــــــــــــــــــــانس: مدة االإ

 

 

 

 

 

جابـــــــــــــــــــــعناص                                         سلم التنقيط                                                                  ةــــــــــــــــــــــر االإ
 

 مادة التاريخ 
 ن2          ...........................................................................................................................والموضوعالمكان و الزمان:السياق التاريخي - 2 
 ن 2         ................................................................................................................الحمايةمعاهدة   -المبريالية ا: تعريف المفاهيم التالية - 2
 ن 3         ...........................................................................................................................................استخراج المعطيات التاريخية التالية - 3

تي                                                                                                                                                                                                           
آ
 توزع كاال

زمات الدبلوماسية  والبحث عن مستعمرات االمبريالي حدة التنافس( 2)من الوثيقة  -       
 
 ن07,5         .........................................................................ــ اال

براز تناقض كل حلف بها تناقضاتتحالفات دفاعية ( 2)من الوثيقة  -         ن07,5   ...............     ................................................................................مع اإ
 ن07,5       .......................................................(ـ اسبانيا ايطاليا، وبريطانيا) تفاقيات مع الدول المهتمة بالمغرب فرنسا ال عقد( 3)من الوثيقة  -       
ديبية  +لعسكري الغزو ا( 4)من الوثيقة  -       

 
لماني+ الحمالت التا

 
 ن07,5        .......................................... .توقيع عقد الحماية+ االتفاق الفرنسي اال

ربع - 4
 
ساس للوثائق اال

 
وضاع اوربا السياسية والعسكرية قبيل الحرب العالم: الفكرة اال

 
ولى يةا

 
 ن2         ............وظروف احتالل المغرب  اال

نجاز -5  ن2        ..................................................................................................................................:بمنطقتي فقرة عن المقاومة المسلحة اإ
طلس المتوسط -

 
 ...2124، معركة الهري  نونبر موحا احمو ئل زيان بقيادة قبا: اال

نوال  في يوليوز بن محمد قبائل الريف بزعامة  :الريف   -
 
 ...2122عبد الكريم الخطابي، معركة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مادة الجغرافيا: 

ول     
 
 الموضوع اال

شكالية وضوح  :الجانب المنهجي       ن2        .......................................................نطقية التصميم وخاتمة مناسبةمومقدمة مناسبة وطرح االإ
 ن,         ..............................................:............................................................................................................................الجانب المعرفي     

تي                                                                                                                                                                                                                                       
آ
 تـــوزع كاال

ول    
 
 ن375      .......... .......................................................................وضعية الموارد البشرية ومستوى تنميتها والتدابير المتخذة لتحسينه: المحور اال
 وضعية الموارد البشرية ومستوى تنميتها: 

 توزيع السكان ،، البنية العمرية، التوزيع المجالي للسكانالديمغرافيالنمو : بشريةوضعية الموارد ال -
   ...النشيطين

مية والتمدرس: ة البشريةيممستوى التن -
 
 ...، السكن، الصحة البطالة، اال

 التدابير المتخذة لتحسين مستوى التنمية البشرية. 
 ...المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومحاورها -
ساليب محاربة الفقر بعض    -

 
 ....ا

ساسية -
 
 ....التدابير المتخذة على المستوى االقتصادي واالجتماعي وفي مجال التجهيزات اال
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 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 

 االمتحان الجهوي الموحد

والمسلكـ 
 
 :الشعبة ا

 2المعامل : ـ العلوم التجريبية والرياضية
 2المعامل   :ةـــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيــــــــــــــــــــــــــ العل
 3المعامل   :رـــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوـ عل

 

 يةالتاريخ والجغراف: المادة
 
 

 

2 
 

2 
 

 2025و ـــــــــــــــــــيوني:  ـدورةـــــــــــــــالـــــــ
ول: وىــــالمستـــــ

 
 اـــــى بكالوريـــــاال

نجـازم  ــــــاعتــــــــــــــــــــــــــانس: دة االإ

 

 
عداد التراب الوطني في معالجتها: المحور الثاني     زمة المدينة ودور التهيئة الحضرية وسياسة اإ

 
 ن 375..............            ....................................مظاهر ا

 زمة المدينة
 
  :مظاهر ا

 ...وانعكاساته وعوامله يعالتمدين السر -
زمة المدينة -   

 
 ...في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية وعلى مستوى التجهيزات المغربية مظاهر ا

 زمة المدينة
 
عداد التراب الوطني في معالجة ا  :دور التهيئة الحضرية وسياسة اإ

 ...(دابير قانونية ومؤسساتية وتقنيةت)دور التهيئة الحضرية في معالجة مشاكل التعمير بالمدينة  -  
عداد التراب الوطني لمعالجة مشاكل المدينة في المجاالت  -     التدابير المتخذة من خالل سياسة اإ

 ...االقتصادية واالجتماعية والعمرانية      
         ن2      .............................................................................................................التعبير الجغرافي، اللغة، شكل التقديم: الجانب الشكلي     
    
 الموضوع الثاني  

شكالية، وضوح  :الجانب المنهجي       ن2       ....................................................منطقية التصميم وخاتمة مناسبةومقدمة مناسبة، وطرح االإ
 ن,      ......  .....................................................................................................................................................................:الجانب المعرفي      

تي                                                                                                                                                                                                                                                                               
آ
 توزع كاال

ول       
 
مريكي :المحور اال

 
 ن375      ...... .........................................................................................................المقومات الطبيعية والتنظيمية لالقتصاد اال

 الموقع الجغرافي، التضاريس، المناخ، الثروات الطبيعية الباطنية والسطحية   :طبيعيا... 
 مريكي -   :ظيمياتن

 
سس النظام االقتصادي اال

 
سمالي: ا

 
 ...الحرية االقتصادية، المنافسة، التركيز الرا

همية ...مؤسسات اقتصادية قوية                
 
عالم، جماعات الضغط ا  ...البحث العلمي، االإ

مريكيالفالحة ومظاهر قوة : المحور الثاني     
 
 ن375      .......... ......................................................................................................................ةالصناعة اال

  مريكية الفالحة مظاهر قوة
 
نتاجتنوع وضخامة ... اعتماد التقنيات الحديثةـ  الفالحية  المستغالتشساعة : اال  االإ

ولى عالمياالمراتب ا) الزراعي
 
نتاج  -...( ذرة، القمح، القطن، البرتقالال: ال  ...حيواني ضخم ومتنوع  اإ

كروبيزنيس)اندماج الفالحة في القطاعات االقتصادية 
 
 (...اال

  مريكية
 
 :  مظاهر قوة الصناعة اال

نتاج الصناعي وضخامته واحتالله لمراتب متقدمة على الصعيد العالمي     التعدين، السيارات: تنوع االإ
 ...اول، الكيماويات، الصناعات العالية التكنولوجيتكرير البتر  

مريكي     -
 
 ....توزيع الصناعات عبر المجال اال

 ن2   ..      ...........................................................................................................التعبير الجغرافي، اللغة، شكل التقديم: الجانب الشكلي     
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