
 

 

 

 يا امتحانات نيل شهادة البكالور
 االمتحان الجهوي الموحد

 :الشعبة أوالمسلك
 2: المعامل   ـ العلوم التجريبية والرياضية  

            2: المعامل   ــة  ـ العلــــوم الشـــــرعيــــــ

  3 :المعاملـ علوم االقتصـــاد والتدبيـــر    
 

  التاريخ والجغرافيا :المادة
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2 
 

  2112دراكية االست  :الــــــــدورة
 األولى بكالوريا  :المستـــــوى
 ساعتان     :مدة اإلنجـاز

 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 (نقط01)مادة التاريخ

 ن1...      ....................................................................................المكان والزمان والموضوع: ـ السياق التاريخي 1    

 ن1    ............................  .............................................................................التعريف بمفهوم اليقظة الفكريةـ  2    

 ن4     .......................... ........................................................(4( )3( )2) (1) استخراج المعطيات من الوثائقـ  3    

 عوامل اليقظة الفكرية بالمشرق العربي( 1) من الوثيقة: 

 ـ تأثير الحملة الفرنسية                 

 ـ إصالحات محمد علي                 

 ـ االصالحات العثمانية                  

 ـ الترجمة                 

 ـ الجمعيات الثقافية والسياسية                 

  االتجاهات الفكرية بالمشرق العربي( 2)من الوثيقة: 

 ...برالي معجب بالحضارة الغربيةـ تيار لي                                   

 ومناهض للغرب باإلسالمـ تيار سلفي متمسك                                    

 االستبداد وأساليب محاربتهخصائص ( 3) من الوثيقة 

 تجمع السلطة السياسية والعسكرية والدينية في يد شخص واحد: ـ الخصائص              

  االرتقاءتقليص الفوارق في الثروة بين الفئات واألفراد، : ربتهاـ أساليب مح              

 الحرية: االسالمي بالنموذجمسك في المعارف، الت                                     

 ....والمساواة والشورى                                     

  االعتزاز باللغة العربية، تمجيد االنسان، : اسية للقوميين العربيسالمبادئ ال( 4)من الوثيقة 

 ، أهمية الشورىاألمة عماد الحكم                                                              

 والحرية والمساواة                                                               

 ن2.....................................      ...........رق العربي وأهم تياراتهاعوامل اليقظة الفكرية بالمش: ـ الفكرة األساس للوثائق 4    

  ن2...................................................      مكانة مصر في إشعاع اليقظة الفكرية وأفكار التيار السلفيـ إنتاج فقرة حول  5    

 مشروع محمد علي، أفكار رفاعة الطهطاوي: مكانة مصر في اشعاع اليقظة الفكرية...... 

 أفكار التيار السلفي: 

 جمال الدين األفغاني...التقدم منه، التمسك بالدين االسالمي سبابن لمواجهة الغرب وأخد أـ اتحاد المسلمي 

 عبد الرحمان الكواكبي.... ، محاربة االستبداد، تبني نظام الشورىاالجتماعيةـ نبذ الفوارق 

 محمد عبده.... االهتمام بالتربية والتعليم كمدخل لإلصالحـ 
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 ريا امتحانات نيل شهادة البكالو
 االمتحان الجهوي الموحد

 :الشعبة أوالمسلك
 2: المعامل     ـ العلوم التجريبية والرياضية

            2: المعامل   ــــة  ـ العلــــوم الشـــــرعيــــ

  3: المعاملـ علوم االقتصـــاد والتدبيـــر    
 

 التاريخ والجغرافيا: المادة
 

 
 
 

 

2 
 

2 
 

  2112ستدراكية اال  :الــــــــدورة
 األولى بكالوريا  :المستـــــوى
 ساعتان      :مدة اإلنجـاز

 

 

 (نقط 11) مادة الجغرافيا 
 الموضوع األول

    ن2    ................................مقدمة مناسبة، طرح االشكالية، وضوح ومنطقية التصميم، خاتمة مناسبة: الجانب المنهجي 

 ن7.........................................    ..........................................................................................الجانب المعرفي
 توزع كاآلتي                                                                                                                                                                                                            

  ن1                                                                                                                   مفهوم إعداد التراب الوطنية: أوال

 ن4:                                                                 ختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني وتوجهاتها المجاليةاال: ثانيا

 ـ تدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث: الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني االختيارات 

 تأهيل الموارد البشرية ـ                                                            

 ـ تأهيل االقتصاد الوطني                                                            

 ـ تنمية العالم القروي                                                            

 ـ السياسة الحضرية                                                            

 ـ حل إشكالية العقار                                                            

 ـ األقاليم الشمالية والشمالية الشرقية: التوجهات المجالية 

 ـ البحر والساحل                        

 ـ المناطق الجبلية                        

 ـ المدارات المسقية         

 ـ مناطق البور          

 ـ المناطق الصحراوية                        

                                                                                                                                                           ن2                  ...التخطيط الحضري ... عمرانياو اقتصاديا واجتماعيا ـ: معالجة أزمة المدينةدور سياسة إعداد التراب في : ثالثا      

 ن1    ....................................................................................التعبير الجغرافي، اللغة ، شكل التقديم: الجانب الشكلي 
 

 الموضوع الثاني

    ن2      ...............................مقدمة مناسبة، طرح االشكالية، وضوح ومنطقية التصميم، خاتمة مناسبة: الجانب المنهجي 

 ن7  .........................................   ..........................................................................................الجانب المعرفي
 توزع كاآلتي                                                                                                                                                         

 ن3.5           معدل النمو االقتصادي ـ ارتفاع الناتج الداخلي الخام ـ تطور االستثماراتارتفاع ـ : مظاهر قوة االقتصاد الصيني: أوال

 نتاج الصناعي ـ قوة تجارية كبرىوتنوع اال قوة االنتاج الفالحي وتنوعه ـ وفرةاألجنبية ـ                                             

 تنوع الصادرات والواردات، ارتفاع قيمة الصادرات، فائض في الميزان التجاري، )                                            

 ...(الشركاء التجاريون                                              

 ن3.5                                 :                                                                    لقوة االقتصاد الصينيالعوامل المفسرة : ثانيا

 والمعادن مصادر الطاقةوتنوع السهول والمناخ ـ وفرة : المؤهالت الطبيعية  

 المقومات البشرية والتنظيمية: 

 ـ دور ...( النمو الطبيعي، البنية السكانية، التوزيع المجالي) خصائص السكان : ـ المقومات البشرية       

 ...(العاملة وسوق استهالكية واسعة اليد) سكان في التطور االقتصادي ال                                

 الخصائص التنظيمية: 

 (1171ـ  1141)ـ المرحلة االشتراكية        

 ...لى اإلمام ـ الكمونات الشعبيةإـ تأميم وسائل االنتاج ـ سياسة التخطيط ـ القفزة الكبرى                    

 صالحات واالنفتاح على العالم الرأسماليمرحلة اال 

 االنفتاح علىـ تفكيك الكمونات الشعبية ـ إنشاء مقاوالت خاصة في الصناعة والتجارة ـ                    

 لى منظمة التجارة العالميةوالتكنلوجيا الغربية ـ االنضمام إاالستثمارات األجنبية                     

 ن1    ....................................................................................لتعبير الجغرافي، اللغة ، شكل التقديما: الجانب الشكلي 
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