
.ن10:تارٌخمادة ال   
اقرأها بتمعن  واعتمد ما درسته فً إنجاز المطلوبة التالًائقستشتغل على الوث ،: 

 
 1الوثٌقة رقم:                                                   

و اشخذث اىْقَت عيى األحراك في ٍطيع اىقرُ اىعشريِ، ثٌ جاء اىذسخىر يحَو ىيعرب أٍال ٍا ىبث أُ حالشى عْذٍا قاً " 

و اّصرفج اىْخبت إىى    جَيع اىعْاصر فاشخذث اىحرمت اىعربيتتتريكاالححاديىُ يَهذوُ ىبرّاٍجهٌ اىخطير اىراٍي إىى 

..."حأسيس اىجَعياث اىسريت  
 .20بتصرف عن نبيه أمين فارس في تقديم جىرج أنطىنيىس، يقظت العرب، دار العلم للماليين، بيروث، ص

 2 الوثٌقة رقم:  

كان مجرى الحوادث فً العراق و سورٌا و لبنان و فلسطٌن بعد التسوٌة التً تبعت الحرب العالمٌة األولى و ما لحق " ...
، فوقعت سورٌا  و لبنان االنتدابهذه األقطار، من جراء البدعة السٌاسٌة التً ابتدعها الحلفاء فألبسوا االستعمار بجلباب 

تحت ربقة االنتداب الفرنسً، و فلسطٌن و العراق تحت ربقة االنتداب البرٌطانً، و اقتطع القسم الجنوبً من سورٌا 
 و تعرضت فلسطٌن ألفظع مؤامرة سٌاسٌة فً التارٌخ تقرٌبا الحسٌنالواقع شرق نهر األردن إمارة ولً علٌها ثانً أبناء 

 ." فً صلب صك االنتدابوعد بلفورعندما تحالف العدوان الصهٌونً مع المطامع البرٌطانٌة و فرض 
 23نفسه، ص 

 

 1944 و 1922                         تطور عدد سكان فلسطٌن بٌن :3 الوثٌقة رقم :

 1944تقدٌرات  1931إحصاء  1922إحصاء الفئات 

 1.196824 848507 660641عرب 

 528706 174606 83790ٌهود 

 14097 10101 7617آخرون 

 752048 1.033314 1.739624 
، 1990، 10من تقرٌر اللجنة الملكٌة حول صك االنتداب على فلسطٌن، عبد الوهاب الكٌالً، تارٌخ فلسطٌن الحدٌث، المؤسسة العربٌة للدراسات و النشر، بٌروت، ط 
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المطلوب :
  ن01....................................،..................................... ضع الوثائق فً السٌاق التارٌخً الجامع بٌنهاـ1
ن 02.................................................................................ـ عرف تارٌخٌا بما تحته خط فً  الوثائق2

. ـ التترٌك ـ االنتداب ـ الحسٌن ـ وعد بلفور
ٍظاهر اىْزعت اىقىٍيت اىعربيت خاله اىخىاجذ اىعثَاّي باىَشرق اىعربي في ٍطيع اىقرُ  1ـ استخرج من الوثٌقة رقم 3

ن02.5.................................... و اعخَذ ٍنخسبل في حفسير اىعىاٍو اىذاخييت الّهيار االٍبراطىريت اىعثَاّيت،اىعشريِ     

ن 02......................  و مكتسبك فً تتبع تطور القضٌة الفلسطٌنٌة فً ظل االنتداب البرٌطان2ًـ اعتمد الوثٌقة رقم 4
ن 02.5............. و مكتسبك، أبرز أشكال التمركز الصهٌونً بفلسطٌن بٌن الحربٌن العالمٌتٌن3ـ باعتماد الوثٌقة رقم 5
 

الجهوي الموحد : امتحانات البكالورٌا
( 2012االستدراكٌة الدورة  )

 ـ الموضوع  ـ
 

األحراربالمترشحين خاص      

مدة اإلنجاز  المعامـــلالمـــادة الشعـب أو المسلـك المستـوى 

2 
من سلك البكالورٌا 

شرعٌة .عـ
إقتصادٌة  . ـ ع
 التدبٌر المحاسباتً.             ـ ع

 

التارٌخ والجغرافٌا 
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ساعتان 
 

2/1  

 الصفحت

 

 المملكت المغربيت
 وزارة التربيت الىطنيت 

 األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىين 

 ثتافيالل- جهت مكناس
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 2/2 ـ االتارٌخ و الجغرافًتد أحرارـ . اق ـ ع. ش ـ ع.ع  ـ 2012 ـ الدورة االستدراكٌة  امتحانات البكالورٌا ـ الجهوي الموحد 

 
 

ن10: جغرافٌامادة ال .
 

:كتب فً واحد فقط  من الموضوعٌن التالٌٌن حسب اختٌاركا   
 
 

:الموضوع األول   
 :(ألٌنا)بعض بنود اتفاقٌة التبادل الحر ألمرٌكا الشمالٌة 

. ـ تسمح االتفاقٌة بإنجاز جدولة زمنٌة للتخفٌضات الجمركٌة بالنسبة للتجارة فً أفق حذفها نهائٌا"
. ضع مجموعة من المساطر القانونٌة الواضحة لحل الخالفاتتـ 
و كذا السماح لرجال األعمال بالتنقل داخل البلدان الثالثة الموقعة ...تنمٌة التجارة و الخدمات و تنقل الرسامٌلتعمل على ـ 

. لالتفاقٌة
." ـ تضمن االتفاقٌة كامل الحماٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة

www.intrnational.gc.ca/ nafta-alena 03/04/2012بتارٌخ .

 
 :اعتمادا على ما درسته، اكتب موضوعا مقالٌا من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز فٌهاستئناسا بالوثٌقة و

 

  مظاهر التبادل الحر لمجموعة ألٌنا
. األسس المفسرة لمظاهر التبادل و االندماج لمجموعة ألٌنا  

التحدٌات التً تواجه هذا التكتل الجهوي .
 
 

ًالموضوع الثان                                  :
 :إلٌك الوثٌقة التالٌة

 

إن المنتوجات الصناعٌة الكورٌة غالبا ما تجد نفسها أمام منافسة المنتوجات الصٌنٌة األقل كلفة، لذلك لجأت حوالً " 
و أصبح من الواضح أن تترك الصناعات القدٌمة المجال . 2003 مقاولة كورٌة لالستقرار فً الصٌن سنة 22000

." للصناعات عالٌة التكنولوجٌا و ألنشطة الخدمات بهدف الحفاظ على مستوى النمو الذي سجلته البالد
 Images économiques du monde 2005عن 

:  اكتب موضوعا مقالٌا من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز فٌه ما ٌلً،ما درستهعلى   ادااعتماستئناسا بالوثٌقة و
 

ٍظاهر اىَْى اىصْاعي بنىريا اىجْىبيت  .

اىعىاٍو اىَفسرة  اىيقىة االقخصاديت بنىريا اىجْىبيت . 

    

 
 
 

 

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