
 ن01: ادة الجغرافيام 
 المطلوببتمعن  واعتمد ما درسته في إنجازستشتغل على الوثائق التالية، اقرأها: 

 0الوثيقة رقم                      : 

    ، بواشنطن 0111في شتنبر  (G20) مجموعة العشرينت أنشئ، (G8) مجموعة الثمانية بموازاة مع "
 .و إيجاد فرص للحوار بين دول الشمال و دول الجنوب الي الدوليــــف تعزيز االستقرار المبهد و ذلك

، و تشارك في قمتها القوات  الصناعية 9101و  9111عامي  بينو قد عقدت المجموعة أربع اجتماعات 
صندوق النقد كما يحضرها رؤساء المنظمات الدولية مثل البنك الدولي و ...القوات الصاعدةالكبرى و 

 ...من االقتصاد العالمي 85%تصادات دول المجموعة نحو ، و تمثل اقالدولي
 :إلى (9109) "قمة ريو" و يسعى االتفاق الصادر عن 

و روسيا و السعودية في صندوق النقد تعزيز الدور الذي تقوم به دول مثل الصين و الهند و البرازيل  -
 .دول األوربيةدة األمريكية و التهيمن عليه الواليات المتحال زالت الدولي، الذي 

 .9102بحلول عام   األهداف  اإلنمائية لأللفيةالعمل الجاد و الفعال إلنجاز  -
مع األخذ في االعتبار تأثير  فجوة التنمية،احترام تعهداتها لمساعدة الدول الفقيرة و االلتزام بتضييق  -

 .سياساتها على الدول منخفضة الدخل
 "...ى تمويل التنمية من خالل أساليب جديدةااللتزام باالستمرار في المساعدة عل -

 .21، ص 1122صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد بتصرف عن 

 9الوثيقة رقم  : 

  

 إن التجربة التي عاشتها كل بلدان العالم"

 بشكل  تبين 2991سنة قمة األرض  منذ 

 االنتقال من نموذجأهمية واضح  

  ى االقتصاد،عليرتكز للتنمية  

 إلى نموذج آخر يخلق التوازن بين

 متطلبات االقتصاد و شروط  

 لعدالة الحفاظ على البيئة  و تحقيق ا

  .االجتماعية

 اعتماد  -هذا االنتقال -  يتطلبو 

 على  تنمية مستدامة استراتيجية

 ."البعيدالمدى 

 
 

Conférence des nations unies sur 
le développement durable, 

Synthèse des rapports nationaux 
pour Rio+20, 2012, p 7. 

تيارات الهجرة في حوض البحر األبيض المتوسط و  :3الوثيقة رقم

 .العالم العربيو

 الجهوي الموحد: 1122 امتحانات البكالوريا
 (العادية الدورة) 

 ـ الموضوع  ـ
 

بالمترشحين األحرار خاص      

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسلـك المستـوى

9 
 من سلك البكالوريا

مسلك اللغة العربية 

 
 التاريخ والجغرافيا

 

 

3 
 

ساعتان    
 و نصف

2/1 

 الصفحة

 

 المملكة المغربية
 وزارة التربية الوطنية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 تتافيالل -جهة مكناس
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ـ التاريخ  أحرار-مسلك لغ ع  -عادية    -1122 االمتحان الجهوي الموحد 

 1/1ـ  او الجغرافي
 

 

 المطلوب: 
 ن19........................................................................ائقالوث ف بما تحته خط فيعر ـ1
 .تنمية مستدامة -قمة األرض –صندوق النقد الدولي  - القوات الصاعدة -
از و اعتمد مكتسبك في إبر مجموعة العشرينل القوات االقتصادية المشكلة 0استخرج من الوثيقة رقم  ـ9

ن19.......................................................معايير تصنيف المجال العالمي في إطار العولمة  
تحديد ة األرض، و اعتمد مكتسبك في بعد قمفي إبراز تحول مفهوم التنمية  9استثمر الوثيقة رقم  ـ3

ن19.....................ذلك التحول أهداف دور المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية في تحقيق  
القوة االقتصادية و المالية لمجموعة العشرين مظاهر إبراز في   9و رقم  0 تين رقم قياعتمد الوثـ 4

 ن19....................................................................................على الصعيد العالمي 
في إطار التي تواجهها بلدان الجنوب التحديات السكانية  توضيحمكتسبك في و  3 اعتمد الوثيقة رقم -2 

ن19............................................................................................المجال العالمي  
 

 ن01: مادة التاريخ. 

  :اكتب في واحد فقط  من الموضوعين التاليين حسب اختيارك
 

:                الموضوع األول  
 

دفه استغالل خيراتهما مما ت فرنسا نظام الحماية في كل من تونس و المغرب إلى استعمار مباشر هحول

.قاللتحركات وطنية ناضلت من أجل  تحقيق االسنشأة وتطور  إلى بالبلدين أدى  
 وع  الحركات االستقاللية بالبلدينموضأكتب موضوعا مقاليا، من مقدمة و عرض و خاتمة، تحلل فيه 

:مركزا على  العنصرين التاليين  
  عوامل تحول الحركة الوطنية المغربية من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة

 .باالستقالل

 م 2991 سنتي جل االستقالل ما بينتونسية من أمظاهر كفاح الحركة الوطنية ال           

 .م2991و 

 
                :ثانيالموضوع ال

 
عوامل اندالع الحرب العالمية  بعضا من مخلفاتها تشكلو  االقتصادية بُعدا عالميا، 2919أزمة  اتخذت

 . الثانية

مركزا على  ، 2919موضوع  أزمة ، من مقدمة و عرض و خاتمة، تحلل فيه أكتب موضوعا مقاليا
 :العنصرين التاليين

 

  لمتحدة األمريكيةفي الواليات ا األزمة االقتصاديةمظاهر. 

  أورباانتقالها إلى عوامل. 

  ثانيةفي اندالع الحرب العالمية ال مخلفاتهادور. 

 

يؤخذ اعتماد النهجين التاريخي و الجغرافي و شكل التقديم في االعتبار عند التصحيح: ملحوظة. 
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:يستحسن أن تقترب إجابات المترشح من العناصر التالية سلم  
 التنقيط

ن01: مادة الجغرافيا 
 .يقبل كل تعريف يتميز بالدقة و الشمول: ائقالوث ف بما تحته خط فييعرالت ـ1
 .العجز التجاري -منطقة اليورو  -فجوة التنمية  -ألهداف اإلنمائية لأللفية ا -القوات الصاعدة  -
        ( القوات الصناعية الكبرى)تضم الثمانية :  0استخراج تشكيلة مجموعة العشرين من الوثيقة رقم  -أ ـ9

.و القوات الصاعدة و رؤساء كل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي  
تزايد دور القوات الصاعدة : العشرينمل المفسرة لالنتقال من مجموعة الثمانية إلى مجموعة استنتاج العوا -ب 

األوربي على عارض مع هيمنة الواليات المتحدة و االتحاد و البترولية  على الصعيد العالمي، و ذلك يت
.المؤسستين المانحتين  

     الدالة على تفاوت النمو بين دول الشمال   في استخراج المؤشرات  9رقم  و 0تين رقم د الوثيقااعتم -أـ 3
 :و دول الجنوب

 .األهداف  اإلنمائية لأللفيةتأخر تحقيق  -
 .اتساع فجوة التنمية بين الشمال و الجنوب -
  .التزام  دول الشمال و القوات الصاعدة باالستمرار في المساعدة على تمويل التنمية من خالل أساليب جديدة  -

 :على المستوى إبراز مظاهر هذا التفاوت في المجال المتوسطيمكتسب في لتوظيف اـ  ب
 االقتصادي -
 االجتماعي -  
 ...السياسي – 

ائق على الوث ادااستن مظاهر التحول الطارئة على توازن العالقات بين دول الشمال و دول الجنوبـ  إبراز 4
 :الثالث

على صعيد االقتصاد ( السعودية)و البترولية ...(  كوريا الصين، البرازيل،) تقوى دور القوات الصاعدة  -
 .ضعيفة الدخلتمويل التنمية في البلدان  في العالمي و

 (.االتحاد األوربي، الواليات المتحدة، اليابان)تراجع المكانة االقتصادية العالمية لبلدان الثالوث العالمي  -
 :النظام العالمي الجديد إلبراز خصائص مكتسبالو   3د الوثيقة رقم اـ اعتم2
 
 

ن01: مادة التاريخ. 
:الموضوع األول   

 الجانب المنهجي. 
 الجانب الشكلي. 
 يفترض توظيف المعطيات التالية: المضمون المعرفي: 
 .ظروف قيام الحركات الوطنية بالبلدان الثالثة-0
 .عوامل تطورها من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالل-9
 
 
 

    االجغرافي و التاريخ ـ أحرار ـ العربية اللغة مسلك ـ الموحد الجهوي ـ البكالوريا امتحانات
 
 
 

:                                 الموضوع الثاني  
 الجانب المنهجي. 

 
ن19.2  

 
ن19  

 
 
 
 
 
ن19  

 
 
 
 
 
 
ن19  

 
 
 
ن19  
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ن13.2  

 
 
 
 

 
ن13.2  
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ن10.2  
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 الجانب الشكلي. 
 يفترض توظيف المعطيات التالية: المضمون المعرفي: 
 :على المجتمع المغربي في المجال االقتصادي بالمغرب و عواقبهاري االستغالل االستعممظاهر  -2

 ...و التجارة الفالحة و المناجم و الصناعة: االقتصادي االستغالل مظاهرـ 

 ...تضرر جميع فئات المجتمع المغربي بالمدن و البوادي :ـ العواقب على المجتمع المغربي

 :2991إلى سنة  2999مطالبة باالستقالل سنة ذ تقديم وثيقة التطور الحركة الوطنية من  -1

 المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالل نتيجة لظروف الحرب العالمية الثانية، ـ التحول من 

 تقديم عريضة المطالبة باالستقالل بتنسيق مع القصر،ـ 

 ثورة الملك  ابن عرفة،و تعيين محمد بن يوسف نفي السلطان  ـ الصراع بين القصر و اإلقامة العامة و

 عودة العمل الفدائي، و الشعب،

 .المفاوضات و االستقالل ـ

 

 

 

 

 ملحوظة: اعتمد في وضع عناصر اإلجابة و سلم التنقيط على مضمون اإلطار المرجعي ـ 9101.

ن10.2  
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