
ن10: مادة التارٌخ .
اقرأها بتمعن  واعتمد ما درسته فً إنجاز المطلوبةق التالًائستشتغل على الوث ، :

 
 1الوثٌقة رقم:   

: و ٌدخل ضمن تلك اإلشكالٌة، ذلك الجدال حول مسألة الحماٌة الفرنسٌة" 
.  ـ فهناك وجهة نظر االحتالل الذي كان ٌعلن أنها ذات أهداف إصالحٌة تنوٌرٌة

ـ بٌنما ٌرى البحث التارٌخً أنها تمت فً سٌاق نمو اقتصادي أوربً، و بالتالً، فإنها كانت ترمً أساسا لتلبٌة حاجات  
." و تحقٌق مصالح الدولة الحامٌة

ناهل من مجلة 87بتصرف عن تقديم ع  م  .2010، يناير 6، ص ال

2 الوثٌقة رقم  :

فقد جعلت من   تطورا نوعٌا فً سٌاق مقاومة االستعمار فً القرن العشرٌن،محمد بن عبد الكريم الخطابيشكلت حركة "
فثورة الرٌف لم تكن األولى و ال األخٌرة فً سٌاق ... منطقة الرٌف و أهلها بؤرة ثورٌة متمٌزة هزت العالم المستعَمر

و إذا كان الكفاح المسلح قد هز المغاربة نفسٌا و بعمق نتٌجة ...المقاومة المسلحة ضد االستعمارٌن الفرنسً و االسبانً 
ما حققه من انتصارات، فإن النضال السٌاسً هو ما تم استلهامه من ثورة الرٌف، حٌث واصلت نخبة المدن هذا النوع من 

."  ٌؤرخ بنهاٌة الثورة الرٌفٌة لمٌالد الحركة الوطنٌة السٌاسٌة،و بذلك...النضال بعد استسالم قائد الثورة الرٌفٌة
  2012، 5ـ4، ص ـ ص 38بتصرف عن محمد معروف الدفالي، دور حرب الريف في يقظة نخبة المدن، أمل، ع 

                    
 3 الوثٌقة رقم :

...     حجر الزاوٌة فً المخطط االستعماري الفرنسًالرسمي و الخاص (االستعمار)شكل االستٌطان الزراعً بنوعٌه " 
و قد تنوعت أسالٌب التهام األرض الزراعٌة ما بٌن إبادة سكان القرى و االستٌالء على أمالكهم و بٌن االغتصاب         

و الضغط و التحاٌل، و تكفً اإلشارة فً هذا الصدد إلى مطالبة السلطات االستعمارٌة للمجموعات القروٌة التً تعٌش 
 1913 غشت 12و ٌندرج فً هذا السٌاق إصدار إدارة الحماٌة ظهٌرا بتارٌخ . على أرضها باإلثبات القانونً لتملكها

حول التسجٌل العقاري لتسهل للمستوطنٌن تملك األراضً التً اغتصبوها، و تضفً على عملٌات النهب و التسلط صفة 
." الملكٌة الثابتة النهائٌة عن طرٌق تحصٌنها بضمانات قانونٌة

. 146جمال حيمر، االستيطان الزراعي بإقليم مكناس، أمل، مرجع سابق، ص                                        
 
 

المطلوب  :
ن 01.5...................................................................3  و رقم 2ـ عرف بما تحته خط فً الوثٌقتٌن رقم 1

 .ـ محمد بن عبد الكرٌم الخطابً ـ االستعمار الرسمً ـ االستعمار الخاص
ن 01.5...............................................................ـ ضع الوثائق الثالث فً السٌاق التارٌخً الجامع بٌنها2
ن 03................. و مكتسبك إلبراز عوامل قٌام الحركة الوطنٌة المغربٌة3 و رقم 2ـ اعتمد مضمون الوثٌقتٌن رقم 3
ن 02............................3 و الوثٌقة رقم 1ـ أبرز التعارض بخصوص مفهوم الحماٌة  بٌن مضمون الوثٌقة رقم 4
ن  02........................................... و مكتسبك فً تحدٌد مظاهر االستغالل االستعماري3ـ اعتمد الوثٌقة رقم 5
 
 

الجهوي الموحد : امتحانات البكالوريا
( 2012  االستدراكيةالدورة )

 ـ الموضوع  ـ
 

األحراربالمترشحين خاص       

مدة اإلنجاز  المعامـــلالمـــادة الشعـب أو المسلـك المستـوى 

2 
من سلك البكالوريا 

مسلك اللغة العربية 

 
 التاريخ والجغرافيا

 

 
3 

 

   ساعتان
 و نصف

 

2/1  

 الصفحة

 

 المملكة المغربية
 وزارة التربية الىطنية

 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين 

 تتافيالل- جهة مكناس
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 2/2 ـ االتاريخ و الجغرافيمسلك اللغة عربية ـ أحرارـ   ـ 2012   ـ الدورة االستدراكيةامتحانات البكالوريا ـ الجهوي الموحد

 

ن10:جغرافٌامادة ال 
 

:كتب فً واحد فقط من الموضوعٌن التالٌٌن حسب اختٌاركا   
 
 

:الموضوع األول   
       

 

ٌشكم انمطاع انصناعً أحد مظاهس لىج االلتصاد تكم من انصٍن و انىالٌاخ انمتحدج األمسٌكٍح، إال أنه ٌىاجه انعدٌد من 

.انتحدٌاخ  

:اكتة مىضىعا ممانٍا، من ممدمح و عسض و خاتمح،  تسكز فٍه عهى تحهٍم  انعنصسٌن انتانٍٍناعتمادا على ما درسته،   

.انعىامم انمفسسج نهمىج انصناعٍح تانثهدٌن   

.انتحدٌاخ انتً تىاجهها انصناعح تهما   

 
 

ًالموضوع الثان                                  :
 :إلٌك الوثٌقة التالٌة

 

ٌعسف االندماج تٍن شسق اإلتحاد األوزتً وغسته، تثاٌنا واضحا عهى انمستىٌٍن اندٌمغسافً وااللتصـــادي وعهى انسغـم "

 تانمـــــــــــــــــــــــائح من اإلنتاج 40من ذنك اتجه التصاد دول اإلتحاد نحى انىحدج وانتكتم، األمس انري أههه نهمساهمح ب 

 ."انعانمً وتحمٍك ثهثً مثادالته انتجازٌح تٍن أعضائه
L’état du monde 2008, Paris,  La Découverte, p258. 

: كتب موضوعا مقالٌا من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز فٌه ما ٌلًاباعتماد  ما درسته، استئناسا بالوثٌقة و 
ًمظاهر االندماج باالتحاد األورب  .
ًمعٌقات االندماج الشامل بٌن بلدان االتحاد األورب  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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