
            
 
 
 
  

 
 

 األكاديمية الجهوية لمتربية والتكوين
 ةوهياً-               جهث فاص 

االمتحان  الجهوي الموحد 
 (المترشحون األحرار)للبكالوريا 

 1/3   هضفحـثا
 

  2012 اهروست االضحرسانٍث اهضٌث اهثاٌٍث يً ضوم اهةناهوسٍـــا :اهيضحوى 

  اهيعايـل يرت اإلٌجاش (عٌاضس اإلجاةث وضوى اهحٌلٍع)اهحاسٍد واهجغسافٍا     :اهيـارت  

 :يضوـم 
  2  ص2 عووى اهحرةٍس اهيحاضةاحــٌ– اهعووى اهشسعٍــث 

  3  ص 2 اهعووى االكحضارٍــث

 
ػىاصر اإلجاتح وسهم انرىقُط 

 

سهم  ػىاصر اإلجاتح

 انرىقُط

     

 (نقط10) :مادة التاريخ           

 

 :انسُاق انرارَخٍ نهىثائك انثالز:  1
 خضىع انمشرق انؼرتٍ نإلورذاب انفروسٍ وانثرَطاوٍ وظهىر انقضُح انفهسطُىُح -انىصف األول مه انقرن انؼشرَه

: انشرح انرارَخٍ-  2
  بٌن المفاوض السامً البرٌطانً مكماهون وشرٌف مكة الحسٌن بن :بٌن مكماهون والحسٌن انمراسالخ

علً، تم خاللها االتفاق على التزام الشرٌف بإعالن الثورة على العثمانٌٌن مقابل التزام ابرٌطانٌا بإقامة 
. دولة عربٌة مستقلة

 تمت بٌن فرنسا وابرٌطانٌا وروسٌا بشكل سري ونصت على توزٌع األقالٌم العربٌة : اتفاقٌة ساٌكس بٌكو
. الخاضعة للعثمانٌٌن بٌن فرنسا وابرٌطانٌا، ومنح امتٌازات لروسٌا

 شكل استعماري ٌقوم على أن تتولى دولة أوروبٌة اإلشراف المؤقت على األقالٌم العربٌة المنتدبة  : اإلنتداب
. بموافقة عصبة األمم

 قصد ضمان السالم العالم14ً بمقتضى بنود نقط ولسن 1919منظمة دولٌة تأسست سنة : عصبة األمم  
... 

 :انثرَطاوٍ فٍ انمشرق انؼرتٍ–أوجه انرآمر انفروسٍ    -3

  انذػم انظاهرٌ نمطانة انشؼة انؼرتٍ تانرحرر مه انهُمىح انؼثماوُح مه خالل مراسالخ

 . انحسُه–مكماهىن 

  سرَا وضؼد ذرذُثاخ أونُح نرقسُم انمشرق انؼرتٍ تُه اترَطاوُا وفروسا مغ مىح

 ...( تُكى–ساَكس )امرُازاخ نروسُا 

:  ردود فؼم انشؼة انسىرٌومؼاهذج سان رَمى مضامُه مقرراخ  :-4
 انمضامُه: 

. االػرراف تاسرقالل سىرَا وانؼراق شرَطح وضؼهما ذحد اإلورذاب انثرَطاوٍ وانفروسٍ- 

. انرؤكُذ ػهً اإلورذاب انثرَطاوٍ فٍ فهسطُه-  

 ٌردود فؼم انشؼة انسىر: 

. رفض انسىرَُه نإلورذاب - 

. انمطاتح تاإلسرقالل- 

 .1927 و 1925: اوذالع ثىراخ أهمها انثىرج انؼرتُح انكثري ماتُه - 

: دور اترَطاوُا فٍ ظهىرانقضُح انفهسطُىُح  -5
 

 وػذ تهفىر 

 االوحُاز نهُهىد خالل مرحهح اإلورذاب 

 ذسهُم اإلسرُطان انُهىدٌ فٍ فهسطُه .
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للبكالوريا  الجهوي الموحد المتحان   اةوهياً- أنارٍيٍث فاص
 (المترشحون األحرار)

 2/3 اهضفحث

 2012 اهروست االضحرسانٍث اهضٌث اهثاٌٍث يً ضوم اهةناهوسٍا:           اهيضحوى      اهحاسٍد واهجغسافٍا   : هيارتا

  اهحٌلٍعضوى  االكحضارٍث اهعووى- عووى اهحرةٍس اهيحاضةاحٌ - اهعووى اهشسعٍث : يضوـم

 

 

 ػىاصر اإلجاتح انرىقُط سهم
 

  

 
 

 ( نقط 10)الموضوع المقالً : مادة الجغرافٌا           
 

 :الموضوع األول       

  خاتمة  مناسبة+ وضوح ومنطقٌة التصمٌم + مقدمة مناسبة     - 

: الفاعلون األساسٌون فً العولمة – 1            

 .، التكتالت الكبرى( االتحاد األوربي– اليابان –. أ.م.و) دول الثالوث العالمي  -

 . الشركات المتعددة الجنسية -

 ..." صندوق النقد الدولي –البنك الدولي - المنظمة العالمية للتجارة"  المنظمات الدولية  -

" . أطاك" حركة – المنتدى االجتماعي العالمي – المنظمات غير الحكومية  -

 

: الترابطات المالٌة والبشرٌة – 2

  حركة مالٌة واسعة بٌن الشمال والجنوب:تدفقات مالٌة. 

. معظم اإلستثمارات مصدرها دول الشمال ومجال توظٌفها الشمال والدول الصناعٌة الجدٌدة- 

. تدفقات مالٌة عابرة للحدود فً اتجاه الجنوب على شكل استثمارات وقروض - 

. حركة مالٌة من الجنوب نحو الشمال- 

. عائدات قطاع السٌاحة والٌد العاملة ٌستفٌد منها الجنوب - 

 ترابطات بشرٌة : 

. (هجرة شرعٌة وغٌر شرعٌة)ٌد عاملة فً اتجاه الشمال -  

 .سٌاحة فً اتجاه الجنوب وشمال شمال- 

 :يجاالج اهحعاوً األسو يحوضعٌ - 3

 ًاحترام حقوق اإلنسان ، تدبٌر ملفات الهجرة  وتهرٌب المخدرات: التعاون السٌاسً واألمن. 

 ًإنشاء منطقة للتبادل الحر ، تنمٌة المبادالت التجارٌة ، اتفاقٌات: التعاون االقتصادي والمال 

 .                     شراكة ، منح قروض ومساعدات 

 ًالتعاون بٌن مكونات المجتمع ، الحوار والتبادل الثقافً ، : التعاون الثقافً واالجتماع

 ...التنسٌق بٌن هٌئات المجتمع المدنً

 

 .شكل التقديم-  اللغة - التعبير التاريخي:   الجانب الشكلي
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 ( 10ً: )اهيوظوع اهثاٌٌ     
  .خاتمة  مناسبة+ وضوح ومنطقٌة التصمٌم + مقدمة مناسبة     - 

: اهيؤهالج اهعةٍعٍث فٌ نل يً اهٍاةاً واهةساشٍل  – 1
 ًةاهٌضةث هوٍاةا: 

 .ظٍق اهيجال اهشساعٌ + افحلاس اهٍاةاً هوثسواج اهيعرٌٍث واهعاكٍث  -

 . اضحفارت اهٍاةاً يً أهيٍث اهيوكع االضحساحٍجٌ -

 ةاهٌضةث هوةساشٍل: 

 . شضاعث اهيضاحث وأهيٍث اهضهول واألحواط وحٌوع اهيٌاخ ، غعاء غاةوً نثٍف -

  ت حٌوع اهثسواج اهيعرٌٌ -

.    أهيٍث اهيوكع اهجغسافٌ اهيعل عوي اهيحٍع األعوضٌ -

 : أهيٍث حأهٍل اهعٌضس اهةشسً  – 2
:  ةاهٌضةث هوٍاةاً* 

.  ثسوت ةشسٍث زاج رذل يسحفع حوفس ضوكا اضحهالنٍث ظذيث - 
. حعوٍى ٌاجح وحأهٍل يهٌٌ وفس اهٍر اهعايوث اهيؤهوث ونفاءاج عوٍا وأعس- 
. عٌضس ةشسً يٌظةع ويذوص فٌ اهعيل- 

: ةاهٌضةث هوةساشٍل* 
.. ضعي اهةساشٍل هحأهٍل اهضانٌث عةس االعحٌاء ةاهحعوٍى واهضحث ويحاسةث اهفلس- 
. يجهوراج حثٍثث هححضًٍ يؤشس اهحٌيٍث اهةشسٍث - 

:  اهححرٍاج اهيجاهٍث واالجحياعٍث فٌ اهةورًٍ  –3
 ًةاهٌضةث هوٍاةا: 

. ةعاهث يسحةعث ةاألشياج اهحٌ حواجهها اهشسناج اهنةسى + شٍذوذث اهضانٌث- 
 .حةاًٍ جهوً ٍحيثل فٌ اهحيسنش االكحضارً واهةشسً عوي اهشسٍع اهضاحوٌ اهجٌوةٌ اهشسكٌ- 

 ةاهٌضةث هوةساشٍل: 

 .حفاوحاج اجحياعٍث ٌحٍجث اٌحشاس اهةعاهث واأليٍث وأشيث اهضنً ، فٌ يلاةل أكوٍث يضحفٍرت -

-حيسنش األٌشعث االكحضارٍث واسحفاع اهنثافث اهضناٌٍث فٌ اهجٌوب اهشسكٌ واهجٌوب: حفاوج يجاهٌ  -
 .اهشيال واهوضع أكل حعوسا

 .شكل التقديم-  اللغة - التعبير التاريخي:   الجانب الشكلي
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