امتحانات نيل شهادة البكالوريا
االمتحان الجهوي الموحد

المادة :التاريخ والجغرافيا

1
2

الشعبة اوالمسلك:
ـ العلوم التجريبية والرياضية :المعامل 2
ـ العلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم الشرعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة :المعامل 2
ـ عل ـ ـ ـ ـ ـ ــوم االقتصاد والتدبيـ ـ ـر :المعامل 3
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة :االستدراكية 2102
المستـ ــوى :االولى بكالوريا
مدة ا إالنجـاز :ساعتان

www.9alami.info
عناصر اإلجابة

سلم التنقيط

 مادة الجغرافيا
 - 0استخراج المعطيات من الوثيقة( ،)0و إابراز التدابير المتخذة لحماية الغابة من المدروس.............................................................
 من الوثيقة:
+اهمية المجال الغابوي:
 شساعة المساحة الغابوية دور الغابة في توفير الحطب والمراعي... دور بيئي :محاربة التعرية...+المخاطر التي تهدده:
 تراجع المساحات الغابوية بفعل القطع بشكل يفوق التخليف. االجتثاث والرعي الجائر والضر يم… من المدروس:
 تاسيس المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تشجيع التشجير والبحث العلمي حمالت التوعية والتحسيس و إانشاء المحميات.... - 2التعريف بالمصطلحات وشرح العبارة................................................................................................................................:
 المصطلحات :التنمية -إاعداد التراب الوطني شرح العبارة "تجاوز ا إال كراهات الطبيعية وعقلنة استغالل ا إالمكانات المتاحة"  :إاستراتيجية تدبير الماءوالتحكم في كل موارده ( السقي  -الماء الشروب  -الكهرباء) ،التوازن بين الموارد واالستهالك ،حماية المياه ،معالجة
المستعملة منها ،بناء السدود ،تاسيس المجلس االعلى للماء ،حمالت التوعية والتحسيس...
 - 3انجاز مبيان مناسب (منحنى او اشرطة).............................................................................................................................
 - 4وصف الظاهرة موضوع الوثيقة ( تزايد السكان وتطور نسبة التمدين ....................................................................................)...
 - 2كـتابة فقرة تفسر تطور ظاهرة التمدين بالمغرب وانعكاساتها على المجال الحضري.......................................................................:
التفسير :الهجرة من االرياف ،توسع المجال الحضري ،ظهور مراكز حضرية جديدة...
االنعكاسات  :على المستوى المجالي  ،البيئي  ،نسيج المدن ...
 مادة التاريخ
الموضوع االول
الجانب المنهجي:مقدمة مناسبة وطرح ا إالشكالية ،وضوح ومنطقية التصميم وخاتمة مناسبة.......................................................................
الجانب المعرفي.................................................................................................................................................................................
المحور االول :العوامل المفسرة لقيام الحرب العالمية الثانية:
ا ـ عوامل غير مباشرة.......................................................................................................................................................
 دور المعاهدات التي تلت الحرب العالمية االولى خاصة معاهدة فرساي المفروضة على المانيا... دور االزمة ا إالقتصادية العالمية لسنة ....0121توسعات الدول الديكـتاتورية - :اليابان توسعت في إاقليم منشوريا الصيني وانسحبت من عصبة االمم ،...ايطاليا توسعت في الحبشة
 0132وانسحبت من عصبة االمم ،...المانيا :وصول هتلر إالى السلطة  ،0133خرق معاهدة فرساي ( ضم إاقليم السار ،
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فرض الخدمة العسكرية ،تسليح رينانيا ،)...ا إالنسحاب من عصبة االمم ،تحقيق التقارب مع إايطاليا خالل
الحرب االهلية االسبانية ،إانشاء المحور الثالثي ،التوسع في النمسا وتشيكوسلوفاكيا...
 عجز عصبة االمم عن حل المشاكلب  -عوامل مباشرة :توسع المانيا في بولونيا0 ................................................................................................................................ن
المحور الثاني :النتائج المترتبة عن الحرب العالمية الثانية
ا – النتائج البشرية والمادية0,2 .....................................................................................................................................................ن
 خسائر بشرية فادحة :اعداد هائلة من القتلى والجرحى والمعطوبين من المدنيين و العسكريين.... انعكاسات الخسائر البشريةآ
 تخريب المدن واالراضي الفالحية والمنشىات الصناعية وطرق المواصالت تراجع ا إالنتاج الفالحي والصناعي ارتفاع تكاليف الحرب ،االقتراض من و.م.اب  -النتائج السياسية0,2 ............................................................................................................................................................:ن
 تغيير الخريطة السياسية الوربا.... احتال ل الحلفاء ال لمانيا والنمسا.... إانشاء هيئة االمم المتحدة...الجانب الشكلي :التعبير التاريخي ،اللغة  ،شكل التقديم0 ...........................................................................................................................ن
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الموضوع الثاني
الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة وطرح ا إالشكالية ،وضوح ومنطقية التصميم وخاتمة مناسبة2 ..........................................................................ن
الجانب المعرفي7 ....................................................................................................................................................................................ن
ز آ
تو ع كاالتي
آ
المحور االول :اشكال االستغالل االستعماري للمغرب واثاره على المجتمع4 ......................................................................................................ن
ا  -اشكال االستغالل االستعماري للمغرب
 إاداريا :ازدواجية ا إالدارة في المغرب :ا إالدارة المخزنية وا إالدارة االستعمارية اقتصاديا :استغالل مالي عن طريق االبناك واالستثمارات ـ االستيالء على االراضي الفالحية  -االستغالل المعدنيب  -اثر االستغالل على المجتمع المغربي
 تضرر الفالحين بعدما فقدوا اراضيهم... إافالس الحرفيين نتيجة تعرض االنتاج الحرفي للكساد بفعل منافسة المنتوج الصناعي االوربي ظهور طبقة عمالية عانت من االستغالل وحرمت من كافة الحقوق...المحور الثاني :تطور الحركة الوطنية المغربية مابين  0144و 3 ................................................................................................................0121ن
 عريضة المطالبة باالستقالل دور ثورة الملك والشعب في تحقيق االستقالل وتعاون السلطان محمد بن يوسف مع الحركة الوطنية... العمليات الفدائية... استقالل المغرب...الجانب الشكلي :التعبير التاريخي ،اللغة  ،شكل التقديم0 ............................................................................................................................ن
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