
 

 (نقط10:االشتغال بالوثائق ):مادة التاريخ 
 .عن األسئلة مستعينا بما درسته (ي)جيدا في الوثائق اآلتية ثم أجب (ي)         تمعن

 1الوثيقة 
 

وكان من أوضح أمثلة الرياء .إن المستعمرين البريطانيين لم يكونوا ينوون أبدا تنفيذ التزاماتهم "...      
والنفاق المالزمين للطبقة الحاكمة في ابريطانيا إجراء المفاوضات السرية حول اقتسام البلدان العربية بين 

وبعد مساومة طويلة ...المراسالت بٌن مكماهون والحسٌنمع  ... 1916- 1915ابريطانيا وفرنسا طوال 
وهكذا خرق ... اتفاقية سرية 1916 و ماي15في " بيكو"وممثل فرنسا "سايكس " وقع ممثل أبريطانيا

 ."..البريطانيون جميع االلتزامات إزاء العرب

 .88 ص 1975 سياستان إزاء العالم العربي ترجمة دار التقدم –بونداريفسكي : المرجع

 
 2انىحٍمخ 

 

: ٌلً  ما1920 أبرٌل 27جاء فً رسالة وجهتها الحكومة البرٌطانٌة إلى الملك فٌصل فً ..."     
نتٌجة المقررات التً اتخذها الحلفاء فً سان رٌمو تم االعتراف بسورٌا والعراق دولتٌن مستقلتٌن ، على شرط أن تتناولهما 

على سورٌا إلى فرنسا االنتداب وبناء على ذلك ، فقد أودعت مهمة .مساعدة دولة منتدبة ،إلى أن تستطٌعا الوقوف وحدهما 

إن حكومة جاللته تشعر بأن الزمن قد حان ... انتدبت على فلسطٌن (أنجلترا)وعلى العراق إلى أنجلترا، كما أن الدولة األخٌرة 
 ..."اآلن للوصول إلى ترتٌب تأتلف به مطالب الشعب السوري مع هذه الفقرات

129 ص 1972 وانىشر ،دمشك حانتىوسً مىسى كبظم، وحبئك انتذخم األجىجً فً انىطه انعرثً، دار انجحج نهصحبف: انمرجع  
 

 3انىحٍمخ 
 
وقذ كبل البزٌطاًٍىى العزاقٍٍي . هلكا على العزاق " فٍصل بي الحسٍي"جاء ب 1920لكي االستفتاء الشعبً عام "...

ثٍكى  - سبٌكسوفً الوخطط البزٌطاًً بعذ اتفاقٍت .وهً فً الحقٍقت صىرة هزورة لإلًتذاب . 1922بوعاهذة عام 
لتقسٍن العالن العزبً وإًشاء وطي قىهً للٍهىد فً فلسطٍي الذي عبز عٌه بلفىر ووافقت علٍه فزًسا وإٌطالٍا ،  

 ..."1922 عام عصجخ األممودخل فً صوٍن صك االًتذاب الذي أقزته 
 

 .(بتصرف)222- 221ص   دار إقرأ ص1956- 1856نجيب صالح تاريخ العالم العربي : المرجع
   

 
: األســــــــئــــــهـــــــــــــــــــــــــــخ                    

 
 (ن2) (انمىضىع- انمجبل- انسمه)حذد انسٍبق انتبرٌخً نهىحبئك انخالث - 1

 (ن2). عصجخ األمم+ االوتذاة + ثٍكى -اتفبلٍخ سبٌكس + مراسالد مكمبهىن وانحسٍه : عرف مب ٌهً- 2

 (ن2 ).   وممب درسته أوجه انتآمر انجرٌطبوً وانفروسً فً انمشرق انعرثً)1 (استخرد مه انىحٍمخ- 3

 وثٍه مضبمٍه ممرراد معبهذح سبن رٌمى فً حك ثهذان انمشرق انعرثً، حم أثرز )2 (اعتمذ انىحٍمخ- 4

 (ن2 ).     ردود فعم انشعت انسىري

    (ن2).  انفهسطٍىٍخح ومب درسته ، أثرز دور اثرٌطبوٍب فً ظهىرا نمضً)3(مه خالل انىحٍمخ - 5

 
 
 

 
  

 
 

 األكاديهيت الجهويت لمتربيت والتكويو
 بولهاو- جهت فاس          

االمتحان  الجهوي الموحد 
 (المترشحون األحرار)للبكالوريا 

 1/2 الصفحـت  
 

  2012 الدورة االشتدراكيت     الشىت الثاىيت هو شمك البكالوريـــا :الهشتوى      

  الهعاهـل هدة اإلىجاز (الهوضوع)التاريخ والجغرافيا     :الهـادة        

 :هشمـك 
  2  س2 عمون التدبير الهحاشباتــي– العمون الشرعيــت 

  3  س 2 العمون االقتصاديــت
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 االمتحان  الجهوي الموحد بولهاو   - أكاديهيت فاس
 (المترشحون األحرار)للبكالوريا      

 2/2 الصفحت

 2012 الدورة االشتدراكيت الشىت الثاىيت هو شمك البكالوريا: التاريخ والجغرافيا                الهشتوى  : الهادة 

 الهوضـوع العمون االقتصاديت - عمون التدبير الهحاشباتي - العمون الشرعيت : هشمـك

 
 
 

 ( ومظ 10)انمىضىع انممبنً :مبدح انجغرافٍب
 

  :اكتب في أحد الموضوعين التاليين حسب اختيارك                 
 
 

: انمىضىع األول     
 

ووع ذامك حوجد . ٍحوٍز امحيظٍه امراهى منوجال امعاموٌ فٌ ظل امعوموث ةامحفاوج ةٍى امشوال وامجيوب
. ةٍيهوا حراةطاج إقحصادٍث ووامٍث وةشرٍث
:        الحب ووضوعا وقامٍا حعامج فٍه 

  امفاعنٍى األساسٍٍى فٌ امعوموث. 

 امحراةطاج اموامٍث وامةشرٍث ةٍى امشوال وامجيوب. 

 ٌوجاالج امحعاوى األورو وحوسط .
 

:  انمىضىع انخبوً
 

حعحةر امٍاةاى أحد أقطاب امداموخ امعاموٌ فٌ اموجال اإلقحصادً ، وامةرازٍل وى امقوى امصاعدت فٌ 
. ظل اميظاه امعاموٌ امجدٍد ، وحعزى وضعٍحهوا إمي وجووعث وى امعواول اموشجعث

:        الحب ووضوعا وقامٍا ححياول فٍه
 اموؤهالج امطةٍعٍث امحٌ ٍعحود عنٍها اقحصاد لل وى امٍاةاى وامةرازٍل. 

 دور امعيصر امةشرً فٌ امحيوٍث ةامةندٍى. 

 امححدٍاج اموجامٍث واإلجحواعٍث امحٌ حواجههوا. 
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