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 ـ  عناصر اإلجابةـ 
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 ( نقط  01= االشتغال بالوثائق : أوال  ـ مادة الجغرافيا

 (ن 3) ....................إلى مبيان باألعمدة( صادرات المغرب ووارداته من وإلى دول المغرب العربي) 0تحويل معطيات الوثيقة   –0    
 (ن3.....................):والمبيان المنجز 1التجارية بين دول المغرب العربي من خالل الوثيقة إبراز طبيعة العالقات  -4    

 ... ضعف العالقات التجارية بين دول المغرب العربي من حيث تدني مستوى الصادرات والواردات البينية  -

 ....                  %  5، 26لمتوسطلم تتجاوز في ا)هامشية التجارة البينية مقارنة بتجارتها مع العالم الخارجي -

    6و 1واقع التجارة البينية بين دول المغرب العربي والتجارة بين دول الخليج العربي انطالقا من الوثيقتين مقارنة  – 3   

 (ن6...................................)..........................................................................ومن المكتسبات               

 ضعف المصالح -تجارة مؤسسية محدودة– 1991عدم تحسن عالقات االتحاد المغاربي مؤسسيا وسياسيا منذ -

   انخراط تونس والمغرب في -تكامل اقتصادي قطاعي غير منظم-االقتصادية اآلنية لتفعيل االتفاقات الموقعة               

  معدل التجارة البينية الخليجية يصل إلى ضعف ما عليه -الجزائر وليبيا تحظى بالمعدالت األدنى-التجارة البينية               

   تشابه اإلقتصادات الخليجية، وتحقيق الحد األدنى من التبادل التجاري -( 11، 23)الحال في المغرب العربي               

  .البيني               

 (ن4)333333333333333333333333333333333333333333333333333333:التجارة البينية بين الدول العربية والتحديات التي تواجههامميزات – 2

   -تجارة بينية محدودة-تراجع في نسب التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى إجمالي التجارة الخارجية  -        

 ؛ةالبتر وكيماويغير نسبيا ومتشابه في هيكله،باستثناء النفط والمنتجات إنتاج صناعي ص           

 .غياب األسس االقتصادية المصلحية المشتركة التبادلية لدول المغرب العربي-        
 

 
 (نقط 01= إنتاج مقال : )التاريخثانيا ـ مادة      
  الموضوع األول: 

 (ن 2................................)..................ة التصميم ،خاتمة مناسبةمقدمة مناسبة ،وضوح ومنطقي :الجانب المنهجي  -
 (ن 1......................................................)................، اللغة ،شكل التقديم التاريخي التعبير : الجانب الشكلي   -
 :رابطهاانتقاء المعلومات ، صحتها و ت:  الجانب المعرفي  -
   

 (ن3..............................................): 19أشكال الضغوط االستعمارية على اإلمبراطورية العثمانية خالل القرن– 0
       شن روسيا عدة حروب على اإلمبراطورية،واحتالل -دعم فرنسا وانجلترا لمحاوالت االستقالل في البلقان : عسكريا -

 ؛(تونس-الجزائر)تابعة لها بالقوةمناطق            

 ؛(رومانيا-صربيا-مصر-اليونان)توقيع معاهدات قلصت من رقعة اإلمبراطورية العثمانية :  سياسيا  -  

 منح القناصل األوربيين حق حماية   -فتح المضايق والموانئ العثمانية في وجه التجارة األوربية -: اقتصاديا  - 

 ..(.السكك الحديدية-البنوك)هم والحصول على امتيازاتعايار                     
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 (ن333333333333333333333334)333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333:(اإلصالحات) العثمانيةالتنظيمات   – 4

 ..فرض التجنيد العسكري-إلغاء نظام اإلقطاعيات العسكرية وتكوين جيش نظامي جديد بدل اإلنكشارية :عسكريا -  

 ؛(المساواة بين رعايا اإلمبراطورية-(إصالح التعليم-فرض رواتب الموظفين-إلغاء االحتكارات الحكومية)تنظيم اإلدارة المدنية :   إداريا -  

 ..(.أداء الضرائب للدولة-إلغاء نظام االلتزام-محاربة الرشوة-ئب وتخفيض األجورازدياد في قيمة الضرا : اقتصاديا -  

 

 (ن33333333333333333333333334)01:333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333خالل القرن  المشرق العربي عوامل اليقظة الفكرية في  – 3

   احتالل أجزاء من -التعصب للعنصر التركي-إصالحات بكل من مصر وتونس-ضعف السلطة العثمانية-ى مصرالحملة الفرنسية عل :سياسيا -  

 البالد العربية؛              

          االنفتاح على الفكر الغربي عن طريق الترجمة-ظهور مدارس وإدخال المطبعة-عودة البعثات إلى مصر من أوربا بأفكار متنورة :ثقافيا - 

 الجمعيات الثقافية؛ دور-           

 ..تزايد نشاط البعثات  المسيحية - تزايد الشعور القومي العربي في مواجهة التتريك -نمو طبقة وسطى في سوريا ولبنان ومصر :اجتماعيا-  

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

 :الموضوع الثاني 
  (ن3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334)مناسبة مقدمة مناسبة ،وضوح ومنطقية التصميم ،خاتمة : الجانب المنهجي 

  (ن33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333330)، اللغة ، شكل التقديم  التاريخي التعبير: الجانب الشكلي 

  انتقاء المعلومات ، صحتها و ترابطها:الجانب المعرفي: 

 

 (ن1..............)................................................................... وسائل وآليات التغلغل االستعماري في المغرب *
 . ..المناطق المغربية بعض احتالل  –قصف الموانئ المغربية  -  :عسكريا  -   

   –عقد مؤتمرات  –منح الحمايات الشخصية   -. دبلوماسيةبعثات  إرسال -عقد معاهدات ثنائية   - :ديبلوماسيا و سياسيا  -    

– اتخاذ مقررات سياسية      

  ...زوير العملةت –المطالبة بالتعويضات  -وامتالكها   األراضيشراء  –منح القروض  -التجارية  األسواقفتح  :اقتصاديا وماليا  -    

 .. بعث الجواسيس  –بعض المدارس المسيحية  تأسيس –على عدد السكان  تكشاف المناطق المجهولة و التعرفاس - : علميا و دينيا  -   

 

 (ن333333333333333)333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ومحدوديتها 01المحاوالت اإلصالحية بالمغرب في القرن  *    

  أهم اإلصالحات : 

 ... لألسلحةمصانع  إنشاء... دبلوماسيةبعثات  إرسال...  األسلحةتحديث  –تشكيل نواة جيش نظامي  -:  عسكرية  إصالحات -   

 ... جديدةسك عملة .. المعادن  استغالل بعض... تطوير البنية التحتية ... مزروعات جديدة  إدخال -: مالية عسكرية و  إصالحات -   

 وزارات جديدة  إحداث... شؤون المراسي و نظام السلطات المحلية  و الجهاز المخزني  إصالح - :  داريةإ إصالحات -   

  عوامل محدوديتها : 

 

    لسيادة  األجانبانتهاك ... فرض اسبانيا غرامة مالية كبيرة على المغرب ... في اختصاصات المخزن  األجانبتدخل  :عوامل خارجية   -

 منع بريطانيا المغرب من حق التشريع في الميدان القضائي ...  أجنبيةسفن  إدخال... المغرب                       

    صالحيإفكر غياب  ...من طرف الفئات التقليدية  اإلصالحتردد في قبول ...  اإلصالحانعدام طبقة اجتماعية تقود  - :عوامل داخلية  -

 ....تجديدي                      
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