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االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا – دورة يونيو - 4102 -

المادة

 المترشحون الرسميون - الموضوع -رمز المادة
التاريخ و الجغرافيا
011

مدة اإلنجاز

ساعتان

المعامل

2

الشعب العلمية و االقتصادية

الشعبة أو المسلك

الأاكدميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة العيون بوجدور الساقية امحلراء
الصفحة
0
3

 مادة التاريخ :االشتغال بوثائق01/01 :
اقرأ(ي) بتمعن الوثائق اآلتية إلنجاز المطلوب:
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الوثيقة :0

« ( ) ...إنتهى األمر بوقعة إيسلي وهزيمة الجيش المغربي .تدخلت إنجلترا بسرعة حتى ال تستغل فرنسا الفرصة
وتقتطع لنفسها جزءا من األرض المغربية ،وأبرمت اتفاقيتان :األولى في طنجة بتاريخ  01سبتمبر  ،0411لبت أهم مطلب
لفرنسا وهو تحديد مصير عبد القادر (الجزائري)؛ إما مغادرة األراضي المغربية طوعا وإما مطاردته من طرف الجيش
المغربي( )...وكان على الثانية الموقعة في لالمغنية أن تلبي مطالب المغرب في رسم الحدود حتى ال يبقى لفرنسا ما تتدرع
به للتوسع غربا .لكن المفاوض الفرنسي نجح في الحفاظ على ما يكفي من الغموض لتؤول االتفاقية لصالح حكومة باريس،
وظلت مشكلة الحدود معلقة رغم جهود السلطان ووقوف اإلنجليز بجانبه».
عبد هللا العروي ،مجمل تاريخ المغرب ،المركز الثقافي العربي ،الطبعة  ،2112 ،2ج  ،3ص .561-552
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الوثيقة ( :4الخريطة المرفقة).

المطلوب:
 -1حدد(ي) اإلطار التاريخي للنص (الموضوع -الزمن -المجال).

1.1ن

 -2اشرح(ي) تاريخيا ما تحته خط في النص :وقعة إيسلي -اتفاق لالمغنية -السلطان1.1 .ن
 -3استخلص(ي) من الوثيقة  1نتائج معركة إيسلي2 .ن.
 -4وطن(ي) المعطيات الواردة في المفتاح على الخريطة (الوثيقة ،)2وضع (ي) عنوانا مناسبا لها 3 .ن.
 -1انطالقا مما درست ،فسر(ي) التحول الذي طرأ على مطالب الحركة الوطنية المغربية خالل األربعينات من
القرن العشرين 2 .ن.
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الشعبة أو المسلك

التاريخ و الجغرافيا
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الشعب العلمية و االقتصادية

011

مدة اإلنجاز

ساعتان

المعامل

2

ملحوظة :ترفق هذه الصفحة مع ورقة تحرير المترشح (ة).
الوثيقة :4

مالحظة :اليسمح بوضع أية عالمة تدل على هوية المترشح (ة).

الصفحة
4
3
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الشعب العلمية و االقتصادية
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 مادة الجغرافيا :الموضوع المقالي 01/01 :
أكتب (ي) في أحد الموضوعين التاليين:
 الموضوع االختياري األول:
تعتبر الواليات المتحدة األمريكية قوة اقتصادية عظمى ،والصين قوة اقتصادية صاعدة .أكتب(ي) موضوعا
مقاليا(مقدمة  -عرض -خاتمة) تقارن(ي) فيه بين البلدين من حيث:
مظاهر قوة التجارة الخارجية للبلدين.
دور العوامل التنظيمية في القوة االقتصادية للبلدين.

 الموضوع االختياري الثاني:
يتميز الوسط الطبيعي المغربي بتنوع موارده الطبيعية ،غير أن هذه األخيرة تواجه عدة إكراهات ،تفرض ضرورة
التدخل لمواجهتها.
أكتب(ي) موضوعا مقاليا(مقدمة -عرض -خاتمة) تحلل(ي) فيه العناصر التالية:
التعريف بالموارد البحرية والمعدنية؛
مظاهر القوة ومظاهر الضعف في الموارد البحرية والمعدنية بالمغرب؛
أساليب تدبير وحماية الموارد البحرية والمعدنية بالمغرب.

 -انتهى -
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