
            
 
 
 
  

 
 

 األكاديمية الجهوية لمتربية والتكوين
 بومواى-               جهت فاس 

االمتحان  الجهوي الموحد 
 (المترشحون األحرار)للبكالوريا 

 1/3   مصفحـتا
 

  2012امدورة امعاديت   امشيت امثاييت وى شنك امبلاموريـــا :اموشتوى 

  اموعاوـل ودة اإليجاز (عياصر اإلجابت وشنه امتيقيط )امتاريخ وامجغرافيا    :اموـادة  

 :وشنـك 
  2  س2 عنوه امتدبير اموحاشباتــي– امعنوه امشرعيــت 

  3  س 2 امعنوه االقتصاديــت

 

 

 

 

 

سهى  ػُاصش اإلخاتح

 انتُقُظ

 (نقط10): مادة الجغرافيا  ـ والأ

 

 . لىج التظادَح طاػذج – انتكتم االلتظادٌ – مدمىػح أسُان –انؼىنمح : انتؼشَف   -1

 .                     نألستار كامم انظالزُح فٍ لثىل انتؼاسَف انتٍ تُفُذ انمؼىً انُمشاد

 :تأثُشاخ انؼىنمح مه خالل انىثُمح األونً  -2

صَادج فشص -  زشَح تثادل انسهغ وانخذماخ–تتمثم فٍ فتر آفاق واسؼح نهمؼشفح :تأثُشاخ إَداتُح       * 

 ...انىمى

 انهُمىح ػهً التظاداخ – استغالل ثشواخ انشؼىب –تتمثم فٍ االزتكاس انمانٍ : تأثُشاخ سهثُح       * 

 ...انذول انضؼُفح

 :   مظاهش انمىج انتداسَح فٍ أسُان-3

 ٍاستفاع إخمانٍ نهظادساخ مغ انؼانم انخاسخ. 

 استفاع وسثح انمثادالخ انثُىُح. 

 صَادج دوس أسُان فٍ انمثادالخ انؼانمُح ػثش مُىاء سىغفىسج. 

 صَادج االوفتاذ ػهً دول وتكتالخ كثشي... 

 

 :  مظاهش لىج انفالزح انثشاصَهُح-4

 لظة انسكش- انثه: تظذسها نمشاتة متمذمح فٍ تؼض انمساطُم انضساػُح -

 ...انسىامض

 تطىس انضساػاخ انتسىَمُح. 

  صساػح وتشتُح انماشُح:تىىع انمساطُم انفالزُح. 

 :انتسذَاخ اإلختماػُح واندهىد انمثزونح نتداوصها  -5

 ػهً مستىي انتسذَاخ: 

 (...ألهُح تستكش وسائم اإلوتاج وانثشوج ، وأغهثُح فمُشج )تفاوتاخ إختماػُح       - 

  (انفافُال )ضؼف انتمذسط واوتشاس األمُح وأصمح انسكه      - 

 ضؼف انتىمُح انثششَح      - 

 

 اندهىد انمثزونح نتداوص انتسذَاخ : 

 

انسؼٍ نتسسُه مستىي مؤشش انتىمُح انثششَح ػثش تخظُض اػتماداخ مانُح وخاطح فٍ       - 

 ...مدال انتؼهُم وانظسح

 ...وضغ تشامح إختماػُح نمساستح انفمش ، وتسمُك انؼذانح االختماػُح      - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػُاصش اإلخاتح وسهى انتُقُظ
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 االمتحان  الجهوي الموحد         بومواى - ألاديويت فاس

 (المترشحون األحرار)                                            للبكالوريا

 2/3 امصفحت

 ػُاصش اإلخاتح انتُقُظ  سهى
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   :يادج انتاسَخ

   :االختُاس األول

 : ..................................................................................................انداَة انًُهدٍ- 1
 .تسذَذ أهًُح انًىضىع ،طشذ اإلشكال وانتساؤالخ : يقذيح يُاسثح   -

 .وضىذ ويُطقُح انتصًُى  -

 . استخالص ،تقُُى ، ايتذاداخ : خاتًح يُاسثح  -

:................................................................................................................  انؼشض- 2
.  تسىل انثقم االقتصادٌ انؼانًٍ ئنً خاسج أوستا  تؼذ انسشب انؼانًُح األونً-   أ

استفادج انىالَاخ انًتسذج األيشَكُح وانُاتاٌ يٍ تًىَههًا نهسشب انؼانًُح األونً زُث سخشتا ئيكاَُاتهًا انفالزُح          - 

وانصُاػُح  نتهثُح انساخُاخ انؼسكشَح وانغزائُح نهذول انًتساستح  

 1916 يهُاس دوالس سُح 4.20 ئنً 1914 يهُاس دوالس سُح 2.3استفاع  قًُح صادساخ انىالَاخ انًتسذج األيشَكُح يٍ  - 

. تضاػف صادساخ انهسىو يٍ األسخُتٍُ وانثشاصَم وأستشانُا َسى أوستا- 

. تطىس ئَتاج انسكش فٍ كىتا وانثشاصَم َتُدح انطهة األوستٍ انًتضاَذ- 

               يساهًح انسشب انؼانًُح األونً فٍ تشاخغ يشكض أوستا فٍ انتداسج انؼانًُح نصانر قىي اقتصادَح زذَثح 

.  كانىالَاخ انًتسذج وانُاتاٌ

 

 : 1918 و1917انتسىالخ انتٍ شهذتها سوسُا يا تٍُ - ب

   اَذالع انثىسج انشوسُح: 

 .اَهُاس انُظاو انقُصشٌ وقُاو زكىيح يإقتح راخ تىخهاخ نُثشانُح : انًشزهح األونً  -

 .ثىسج انثالشفح تضػايح نٍُُُ وئصذاس انًشاسُى االشتشاكُح : انًشزهح انثاَُح   -

  ٍُاَذالع انسشب األههُح تٍُ انثالشفح  وانًؼاسض. 

: َهح ستانٍُ سُاسح انًخططاخ انخًاسُح- ج

  انتشكُض ػهً انصُاػح انثقُهح . 

 تأيُى انتداسج انذاخهُح . 

  (انكىنخىصاخ )وتؼًُى انُظاو انتؼاوٍَ فٍ انفالزح (انسىفخىصاخ  ) تىسُغ أساضٍ انذونح 

 ٍتذاَح االهتًاو تاإلَتاج انصُاػٍ االستهالك. 

 تًُُح انًشاكض اندذَذج ششق انثالد . 

 ٌانؼُاَح تانشفغ يٍ يستىي يؼُشح انسكا. 

 ٌتسىل االتساد انسىفُاتٍ يٍ تهذ فالزٍ ئنً تهذ صُاػٍ قى .

 

  ................................................................. شكم انتقذَى– انهغح –انتؼثُش انتاسَخٍ : انداَة انشكهٍ-3
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 2012امعاديت  : امدورة امشيت امثاييت وى شنك امبلاموريا:           اموشتوى      امتاريخ وامجغرافيا   : موادةا

 عياصر اإلجابت  االقتصاديت امعنوه- عنوه امتدبير اموحاشباتي - امعنوه امشرعيت : وشنـك

 
 

 ػىاطش اإلخاتح سهم انتىمُط

  
 :الموضوع الثانً

  خاتمة  مناسبة+ وضوح ومنطقٌة التصمٌم + مقدمة مناسبة     - 

 

 .2.ع.بعد حسياق بروز القطبية الثنائية *                         
خالل الحرب العالمٌة الثانٌة عدة مؤتمرات لمحاولة االتفاق  (االتحاد السوفٌاتً+الحلفاء)عقدت دول التحالف األكبر - 

 + 1945مؤتمر ٌالطا فبراٌر  + 1943مؤتمر طهران )حول الوضع الدولً لما بعد الحرب وتحطٌم دول المحور

س برزت من .ا وإ.م.،غٌر أن الخالفات الجوهرٌة السٌاسٌة واإلٌدٌولوجٌة بٌن الو(1945مؤتمر بوتسدام ٌولٌوز 
. جدٌد بعد أن غطاها مؤقتا تحالفهما خالل الحرب

. س حول طبٌعة نظام الحكم الذي سٌقام فً بولونٌا بعد الحرب.ا وإ.م.ز خالف بٌن الوو بر-

عبر  (سٌاسة االحتواء) كوسٌلة لمحاصرة المد الشٌوعً 1947أ مشروع مارشال سنة .م.فً هذا اإلطار أطلقت الو-
ورد االتحاد السوفٌاتً .(كورٌا ج+الٌابان)وأسٌوٌة (برٌطانٌا+فرنسا+ألمانٌا)تقدٌم دعم عسكري لعدة دول أوربٌة

 1947 شتنبر 22فً (مكتب اإلعالم الشٌوعً)ببسط نفوذه على جنوب وشرق اوربا وإحداث منظمة الكومنفورم
. بهدف تكثٌف الدعاٌة الخارجٌة للشٌوعٌة بأوربا والعالم

 : أسفرت هذه األحداث عن ظهور نظام دولً جدٌد قسم فٌه العالم الى وهكذا      
. كتلة شرقٌة شٌوعٌة ضمت االتحاد السوفٌاتً والدٌمقراطٌات الشعبٌة الجدٌدة بأوربا الشرقٌة* 
. أ وبلدان اوربا الغربٌة ذات التوجه الراسمالً.م.كتلة غربٌة رأسمالٌة ضمت الو* 
 

 .الظروف العامة لتصفٌة اإلستعماربعد الحرب العالمٌة الثانٌة *                     
 

فً  (ا وبرٌطانٌا .م.الو )ساهمت بعض المواقف الدولٌة فً التعجٌل بتصفٌة االستعمار ،وخاصة موقف الدول الكبرى 

 ،وموقف األممٌة االشتراكٌة التً لعبت دورا فً انتشار الوعً التحرري بالعالم كما جاء فً 1941المٌثاق األطلسً 

 ،ثم موقف هٌأة األمم المتحدة التً 1960تصرٌح زعٌم الحركة االستقاللٌة الفٌتنامٌة هو شً منه فً ٌولٌوز 
: أصدرت قرارات صرٌحة فً هذا الشأن منها 

.   دولة تمثل القارات الخمس 24نص على انشاء لجنة تصفٌة االستعمار من  : 1964 دجنبر 14القرار األممً * 

منح الشعوب الحق فً حرٌتها : 1966 دجنبر 16صدور العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة فً * 
وتقرٌر مصٌرها وفً اختٌار نظامها السٌاسً ومواصلة نموها بحرٌة ، كما طالب الدول االستعمارٌة برعاٌة هذا الحق 

. ووقف العملٌات العسكرٌة ضد المقاومة الوطنٌة 
  .وقد لعبت الحركة الوطنٌة الهندٌة بزعامة المهاتما غاندي دورا أساسٌا فً نشر الوعً بقضاٌا االستعمار

 

 :من اجل االستقالل المغربية الحركة الوطنية  مجهودات                   * 
 1944 ٌناٌر 11المطالبة باالستقالل فً  اصدار عرٌضة ·

 . على وحدة واستقالل المغرب1947طنجة  د فً خطابيكالتأ .  

التنسٌق : الوحدوي القائم على مٌثاق جبهة النضال الوطنً :1951 ابرٌل09فً  تأسٌس الجبهة الوطنٌة بطنجة ·

-المفاوضات مع سلطات االحتالل الفرنسً رفض + بوحدة واستقالل المغرب التمسك + والتشاور والتواصل

  . استقالل المغرب العربٌة للمساعدة على دفع الجامعة + االسبانً

 .ٌوسف لمواقف الحركة الوطنٌة دعم السلطان سٌدي محمد بن ·

 1955 إلى غشت 1953من غشت  : استقالل المغرب فً تحقٌق ثورة الملك والشعبل الدور الكبٌر والرئٌسً . 
 

 .شكل التقديم-  اللغة - التعبير التاريخي :  الجانب الشكلي
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