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امتحانات البكالوريا :الجهوي الموحد
الدورة العادية 2012

المملكت المغربيت
وزارة التربيت الىطنيت
األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىين

الصفحت
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جهت مكناس -تافياللث

ـ عناصر اإلجابة ـ

 خاص بالمترشحين الممدرسين
المستـوى

1

الشعـب أو المسالـك
مسلك اللغة العربٌة.

من سلك البكالورٌا

المـــادة

المعامـــل

مدة اإلنجاز

التارٌخ والجغرافٌا

3

ساعتان
و نصف

ٌستحسن أن تقترب إجابات المترشح من العناصر التالٌة:

مادة التارٌخ:
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1ـ وضع الوثائق فً السٌاق التارٌخً الجامع بٌنها:
التحوالت االقتصادٌة و التقنٌة بأوربا الغربٌة خالل القرن التاسع عشر ،و دور التنافس االستعماري فً قٌام
الحرب العالمٌة األولى.
2ـ التعرٌف تارٌخٌا بما تحته خط فً الوثائقٌ :قبل كل تعرٌف ٌتمٌز بالدقة و الشمول.
ـ الشركات المساهمة ـ سراٌٌفوـ نظام األحالف.
 3ـ استخراج العوامل االقتصادٌة للتوسع االمبرٌالً األوربً خالل النصف الثانً من القرن التاسع عشر
من الوثٌقة رقم :1
ـ تقدم الحضارة الصناعٌة الغربٌة بفضل التقدم التقنً الكبٌر.
ـ اللجوء إلى مصادر طاقة جدٌدة.
ـ انطالقة هائلة فً اإلنتاج الصناعً.
ـ تقدم السكك الحدٌدٌة و السفن البخارٌة.
ـ األرباح الطائلة للشركات المساهمة و األبناك الكبرى و التركٌز الكبٌر فً رؤوس األموال.
ـ استثمار األموال خارج أوربا.
 4ـ استخالص دور المسألة المغربٌة كواحدة من بٌن األزمات الدولٌة الممهدة لقٌام الحرب العالمٌة األولى من
الوثٌقة رقم :2
ـ التنافس بٌن القوات اإلمبرٌالٌة األوربٌة (ألمانٌا ـ فرنسا ـ انجلترا) حول المغرب.
ـ توتر العالقات مع أل مان يا بعد االتفاق الودي سنة .1904
ـ وضعٌة نتج عنها تقوي نظام األحالف التً ستتواجه فً الحرب.
 5ـ تحدٌد باقً عوامل قٌام الحرب العالمٌة األولى باعتماد الوثٌقة رقم  3و المكتسب:
ـ األزمات الدولٌة (المغرب ،البلقان).
ـ هشاشة السلم العالمً فً السباق نحو التسلح.
ـ تنامً النزعة القومٌة بأوربا.
ـ حادثة سراٌٌفو سبب مباشر الندالع الحرب.
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مادة الجغرافٌا10 :ن.
 الموضوع األول:
 الجانب المنهجً.
 الجانب الشكلً.
 المضمون المعرفًٌ :فترض توظٌف المعطٌات التالٌة:
1ـ مكانة الصناعات النفطٌة بالعالم العربً:
ـ مكانة النفط كثروة رئٌسٌة فً العالم العربً.
ـ دور اكتشاف النفط فً ظهور صناعات مرتبطة به.
ـ دوره فً الصادرات بالبلدان المنتجة له.
2ـ التحوالت السوسٌو ـ اقتصادٌة المترتبة عن االستغالل النفطً بالبلدان العربٌة:
ـ االنتقال من أنماط العٌش التقلٌدٌة إلى أنماط عصرٌة ٌقوم على االستقرار و التمدٌن و مجتمع
االستهالك...و توفٌر خدمات اجتماعٌة.
ـ ارتفاع عائدات النفط و اختالف مجاالت استثمارها فً التنمٌة حسب البلدان.
ـ الشراكة مع البلدان الصناعٌة فً كل مراحل االستغالل.
ـ الحاجة إلى العمالة األجنبٌة التً أصبحت تشكل نسبة مهمة من الساكنة.
الموضوع الثانً :
 الجانب المنهجً.
 الجانب الشكلً.
 المضمون المعرفًٌ :فترض توظٌف المعطٌات التالٌة:
 -1مظاهر أزمة الرٌف فً المغرب:
ـ الضغط البشري و الهشاشة االجتماعٌة و تدهور الموارد الطبٌعٌة.
ـ ضعف البنٌات التحتٌة و التجهٌزات األساسٌة و الخدمات.
ـ تعقد البنٌة العقارٌة و صغر مساحة الملكٌات.
 -2أشكال التدخل المعتمدة لمواجهة أزمة الرٌف فً المغرب:
ـ على مستوى التجهٌزات العمومٌة :كهربة العالم القروي ،تعمٌم الماء الشروب ،البرنامج الوطنً للطرق
القروٌة ،بناء السدود.
ـ على مستوى االقتصادي و االجتماعً :برامج االستثمار الفالحً فً المناطق البورٌة ،برامج مكافحة
التصحر ،البرنامج الوطنً الغابوي ،المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة...

01.5ن
01.5ن
03.5ن

03.5ن

01.5ن
01.5ن
03.5ن

03.5ن

www.9alami.com

ملحوظة :اعتمد فً وضع عناصر اإلجابة و سلم التنقٌط على مضمون اإلطار المرجعً ـ . 2010
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