
 

 

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

 االقتصاد والتدبير والعلوم الشرعية: الشعبة
 3المعامل          اقتصاد ـ علوم  :المسلك
 2اتي       المعامل ـ تدبير محاسب             

 2المعامل     ـ علوم شرعية                   
 

 التاريخ والجغرافيا : المادة
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  4102االستدراكية : الــــــــدورة

 (أحرار)الثانية بكالوريا : المستـــــوى

 ساعتان      :مدة اإلنجـاز
 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

  (نقط10)مادة الجغرافيا 

 ن3      ......................................................................................إلى مبيان مناسبالزراعي ـ تحويل معطيات االنتاج  0   

 ن0      ......................................................................................................:(0)ةـ وصف الظاهرة موضوع الوثيق 4   

 باستثناء األبقار 4104ـ  0991ـ تطور االنتاج الفالحي بين سنتي             

 ...ـ مكانة متميزة عالميا في االنتاج الفالحي           

 ن4    ........  ...................................................:.......................................العوامل المفسرة لقوة الفالحة الفرنسية   -3   

  تعميم المكننة ـ تزايد استعمال األسمدة والمبيدات ـ تطور الجينات الحيوانية(: 4)من الوثيقة 

 .تزايد حجم االستغالليات الفالحية                   

 تدخل الدولة، تأهيل الفالحين،)األساليب التقنية والظروف الطبيعية ـ التنظيمات : من المدروس 

 (...التعاونيات الفالحية، تكوين المستغالت الكبرى                   

 ن4   .....   ......................: ...........................................................................................الفكرة األساس للوثائق -2   

 .التحديات التي تواجههاومكانة الفالحة الفرنسية والعوامل المفسرة لقوتها  -

 :استخراج مشاكل وتحديات  الفالحة الفرنسية  -5    

 .المنافسة الخارجيةتحديات البيئة ـ ضمان األمن الغذائي للسكان كما ونوعا ـ تنمية القرى ـ (: 4)من الوثيقة   -

 .مقارنة مع كلفة االنتاج( الحليب ـ البيض)اجع أسعار بعض المنتوجات الفالحية تر(: 3)من الوثيقة  -

 ضعف . أسعار المحروقات ارتفاع -تراجع المساحة المخصصة للقمح والخضر                  

 ...ـ مراجعة بنود السياسة الفالحية المشتركة مساهمة الفالحة في الناتج الداخلي الخام                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (نقط10)مادة التاريخ 

 الموضوع األول

 ن4     .................................مقدمة مناسبة، طرح االشكالية، وضوح ومنطقية التصميم، خاتمة مناسبة: الجانب المنهجي 

 ن7     ............................................................................................................................الجانب المعرفي 

 توزع كاآلتي                                                                                                                                                                                                                          

 ن2     .............................:.................................................العوامل المفسرة لسقوط االمبراطورية العثمانية: أوال

 تداد االمبراطورية على مجال جغرافي واسع متعدد الخصائص البشرية واالقتصاديةامـ : العوامل الداخلية... 

 تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية بسبب التتريك وفشل   ـ األزمات السياسية الداخلية ـ                     

 ......البلقان والمشرق العربيبفصالية ـ ظهور تيارات قومية وحركات ان...االصالحات                               

 روسيا وبريطانيا تلتها معاهدات قاسية أمام متوالية ـ هزائم عسكرية: العوامل الخارجية ... 

 سياسيا : ـ الضغوط االستعمارية األوربية وآليات التغلغل في أراضي االمبراطورية العثمانية            

 تحريض العرب على الثورة : ـ مخلفات الحرب العالمية األولى... واقتصاديا وثقافيا              

 (أهم القرارات والبنود)ـ انهزام االمبراطورية العثمانية وتوقيع معاهدة سيفر ...وتقديم الوعود              

 .نهاية الخالفة العثمانية وميالد تركيا الحديثة               
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 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

 االقتصاد والتدبير والعلوم الشرعية: الشعبة
 3المعامل         اقتصاد ـ علوم  :المسلك

 2ـ تدبير محاسباتي      المعامل              
 2ـ علوم شرعية         المعامل              

 
 التاريخ والجغرافيا: المادة
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  4102ستدراكية اال: الــــــــدورة

 (أحرار)الثانية بكالوريا : المستـــــوى

 ساعتان: مدة اإلنجـاز

 

 ن3  ...........   :.......................................االنجليزي والفرنسي ينالتطور العام بالمشرق العربي خالل فترة االنتداب: ثانيا

 تقسيم المشرق العربي بين فرنسا وبريطانيا... ية سايكس بيكوـ اتفاق                                   

 ....ـ االدارة الفرنسية بالشام ـ االدارة البريطانية بالعراق                                   

 تصاديا واجتماعياـ تحوالت المشرق العربي في فترة االنتدابين البريطاني والفرنسي ماليا واق                                   

 ن0...............................     ...................................................، شكل التقديم، اللغةالتعبير التاريخي: الجانب الشكلي

 

 الموضوع الثاني 

 ن4 .............................   ........مقدمة مناسبة، طرح االشكالية، وضوح ومنطقية التصميم، خاتمة مناسبة: الجانب المنهجي 

 ن7 ...............................    ................................................................................................الجانب المعرفي 

 توزع كاآلتي                                                                                                                                                                                                                             

 ن3,5  ...................................   :................الحربين ما بينظروف نشأة الحركة الوطنية المغربية ونشاطها في فترة  : اوال

 إجهاض المقاومة المسلحة ـ الظهير البربري ـ تأثير المشرق العربي ـ االستغالل : أة في الثالثينياتظروف النش

 (....0949أزمة )االستعماري وانعكاساته

 ئل العملـ أهم التنظيمات السياسية ووسابين الحربين  نشاط الحركة الوطنية في فترة ما: 

 :ـ التنظيمات السياسية                                           

 كتلة العمل الوطني ـ الحزب الوطني ـ الحركة القومية: في المنطقة السلطانية+                                        

  صالح ـ حزب الوحدة المغربيةحزب اال: في المنطقة الخليفية+                                        

 :ـ وسائل العمل                                

 ...ت والجرائد ـ تأسيس الجمعياتإنشاء المدارس ـ إصدار المجال+                                        

 ...برنامج االصالحات +                                         

 ن3,5:.............................................................................    اللتطورات الحركة الوطنية بالمغرب حتى االستق: ثانيا            

 : ة باالستقاللبـ ظروف تحول الحركة الوطنية نحو المطال                                                                

 حداث بوفكران ـ الحرب العالمية الثانية ـ أ باإلصالحاتبة ـ فشل المطال                                                                

 وانهزام فرنسا ـ إعالن الميثاق األطلنتي ـ لقاء أنفا ـ                                                                   

 ـ تقديم وثيقة االستقالل وردود فعل فرنسا                                                               

 ـ موقف السلطان وزيارة طنجة ـ تأزم العالقة بين السلطان والحماية ـ عزل                                                                

 السلطان وتعيين ابن عرفة ـ اندالع الكفاح المسلح ـ المفاوضات والحصول                                                                  

 على االستقالل                                                                 

 ن0...............................     ...................................................، شكل التقديم، اللغةالتعبير التاريخي: الجانب الشكلي
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