امتحانات الباكلوريا
االمتحان الموحد الجهوي
عناصر اإلجابة و سلم التنقيــط
 Iـ مادة الجغرافٌـــــا:

( 10نقط )
(3ن)

1ـ يحول معطٌات الجدول المتعلقة بالجهات التالٌة (:الشاوٌة -وردٌغة ؛ الغرب  -الشراردة -بنً حسن ؛ الدار البٌضاء الكبرى؛ الكوٌرة -
وادي الذهب؛ العٌون -بوجدور -الساقٌة الحمراء؛ تازة -الحسٌمة -تاونات) إلى مبٌانباألعمدة.
 -2يصف ،انطالقا من الوثٌقتٌن (1و ،)2المشاكل التً ٌعرفها المغرب:
التفاوت بٌن الجهات  ،و بدرجات متباٌنة بالنسبة للبنٌات التحتٌة( عدد السكان بالنسبة لكل سرٌر استشفائً) +،العجز فً تعمٌم التمدرس ،و
الهدر ،و التكرار ،و األمٌة ،و جودة التعلمات  ،كما تتجلى كذلك فً الفقر و االقصاء االجتماعً...
ٌ -3بٌن اعتمادا على الوثٌقة(،)1و م ما درسه ،األسباب المرتبطة بحاالت جهة الدار البٌضاء الكبرى ،وجهة الكوٌرة -وادي الذهب ،وجهة
تازة -الحسٌمة -تاونات.

(1.5ن)

*ـ بالنسبة لحالة جهة البٌضاء الكبرى :ترجع إلى األهمًة االقتصادٌة  ،و تركز البنٌات االقتصادٌة  ،و االجتماعٌة بها...
*ـ بالنسبة لحالة جهة الداخلة  -وادي الذهب  :تعود إلى الهجرة السرٌعة جعلت من الصعب موازنة النمو الدٌمغرافً ،و البنٌات التحتٌة...
*ـ بالنسبة لحالة جهة العٌون  -بوجدور -الساقٌة الحمراء :ترجع إلى أهمٌة دور الدولة فً تنمٌة المناطق الصحراوٌة...

(1.5ن)

*بالنسبة لحالة جهة تازة -الحسٌمة -تاونات مثاال للتفاوتات الجهوٌة ،و ترتبط باال ختالالت على المستوٌات  :االجتماعٌة و االقتصادٌة و
البنٌات التحتٌة ...
 -4يستخلص المترشح انطالقا من الوثائق الثالث ،و من خالل ما درسه ،االجراءات التً اتخذتها الدولة لمعالجة المشاكل التً تتحدث عنها
الوثائق و تتمثل فً:
* تبنً استراتٌجٌات من طرف الدولة وذلك ل :
تسهٌل الولوج للخدمات الصحٌة .
ـ تقلٌل التفاوت بٌن الجهات ،و بٌن الوسطٌن القروي و الحضري.
ـ تعمٌم التمدرس ،و محاربة األمٌة،..و محاربة السكن غٌر الالئق..

ـ

(2ن)

ـ تبنً خطة المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة لمحاربة ظاهرة الفقر و االقصاء االجتماعٌٌن...
ـ تشجٌع القروض الصغرى و المتوسطة...
ـ تنزٌل البرنامج االستعجالً فً مٌدان التعلٌم الذي ٌرمً إلى الزٌادة فً الطاقة االستٌعابٌة للتالمٌذ( بناء مإسسات ،وداخلٌات.)...
ـ توفٌر الخدمات االساسٌة كالطرق ،و الماء ،و الكهرباء...
ـ خلق مشارٌع إنمائٌة ..و أقطاب صناعٌة...

(2ن)

عناصر اإلجابة و سلم التنقيــط
 IIـ مــــادة التـــــــارٌــخ :

( 10نقط)

الموضوع المقالي األول :
التصمً ثم
م
◘الجانب المنهجً :تراعى فٌه مدى مناسبة المقدمة للموضوع وطرح المترشح لإلشكالٌة ووضوح ومنطقٌة
خاتمة
مناسبة ...........................................................................................................................

(2ن)

◘ الجانب المعرفً:
 1ـ الفقرة األولى  :ـ يظبهش انزحىالد انسُبسُخ ثأوسثب فٍ انُصف األول يٍ انقشٌ  19و ...........................................................

*ـ انزطىساد انسُبسُخ انزٍ ػشفزهب أوسثب ثؼذ يؤرًش فُُُب إنً ثىساد  : 1848ـ اإلشبسح إنً يقشساد يؤرًش فُُُب ...1815ـ
انزغُشاد انزشاثُخ انزٍ غشأد ػهً انخشَطخ انسُبسُخ األوسثُخ...ـ اندى انسُبسٍ ألوسثب ثؼذ يقشساد انًؤرًش < ثىساد أوسثب 1815
و ... 1830 /أيثهخ يُهب...ـ غجُؼخ وأهذاف انثىساد...ـ انُزبئح ...ـ انًشحهخ انثبَُخ يٍ انثىساد ثىسح ثبسَس  1848و  ...أسجبثهب ....
َزبئدهب ػهً انًسزىي انسُبسٍ ....ـ خصبئص ثىسح  1848ثبنًُسب ...ػىايم إخفبق ثىساد  1848و
2ـ انفقشح انثبَُخ:انؼىايم انًفسشح نهزحىنٍُ انذًَىغشافٍ واالخزًبػٍ فٍ أوسثب خالل انقشٌ  19و..................................... .
*ـ رفسُش انزحىل انذًَىغشافٍ فٍ أوسثب ثبنؼىايم اِرُخ:
ـ رحسٍ يسزىي اإلَزبج انغزائٍ...وانصحخ  ...اَخفبض يؼذل انىفُبد  ....رطىس انًىاصالد  ....رطىس انطت  ...اَزشبس انىػٍ ...
*ـ رفسُش انزحىل االخزًبػٍ ألوسثب ثبنؼىايم اِرُخ  :ـ رحىل انجُُبد اإلقزصبدَخ واَؼكبسبرهب ؛ أهًُخ انقطبع انصُبػٍ ...رقهص َفىر
ويكبَخ ودوس األسسزقشاغُخ فٍ انًدزًغ األوسثٍ  ...ـ ًَى غجقخ انجىسخىاصَخ وارسبع يدبالد َفىرهب وفئبرهب ...ـ انثىساد
اإلخزًبػُخ وانسُبسُخ وانفكشَخ ثأوسثب خالل انقشٌ  19و ...

(2ن)

3ـ الفقرة الثالثة  :مظاهر توتر العالقات األوربٌة نهاٌة القرن  19م وبداٌة القرن  20م وانعكاساتها على المستوى الخارجً.........
*ـ مظاهر التوتر :
ـ تطور نظام األحالف وتوقٌع المعاهدات العسكرٌة السرٌة والعلنٌة منذ  1871م  ...السباق نحو التسلح  :ازدٌاد النفقات العسكرٌة ،...تطوٌر
األسلحة  ، ...التجنٌد اإلجباري  ...ـ دعم التحالفات العسكرٌة والمعاهدات بإصدار ترسانة قانونٌة وإضفاء المشروعٌة علٌها...ـ األزمات
السٌاسٌة الكبرى على مستوى أوربا والمستعمرات  :فاشودة  ...األزمات المغربٌة مطلع القرن العشرٌن...أزمتً البلقان...

(2ن)

*ـ انعكاساتها على مستوى خارج أوربا  :ـ تؤثر األمم الضعٌفة بطبٌعة العالقات األوربٌة  :ازدٌاد الضغوط علٌها  +تصدٌر األزمات إلٌها+
التآمر علٌها واقتطاع مناطق النفوذ منها  +جعلها مسرحا للنزاعات ...تحملها عبء هذه النزاعات....
◘ :الجانب
الشكلً...................................................................................................................................................... .

ـ نغخ سهًُخ يٍ األخطبء.
ـ خػ واظح ويقشوء.
ـ شكم يقجىل فٍ رقذَى انًُزىج.

(3ن)

(1ن)

عناصر اإلجابة و سلم التنقيــط

الموضوع المقالً األول:
التصمً ثم
م
◘الجانب المنهجً :تراعى فٌه مدى مناسبة المقدمة للموضوع وطرح المترشح لإلشكالٌة ووضوح ومنطقٌة
خاتمة مناسبة ...................................................................................................

(2ن)

◘ الجانب المعرفً:
 1ـ الفقرة األولى  :ـ الضغوط االستعمارٌة التً تعرض لها المغرب فً مطلع القرن  19م إلى غاٌة  1822وتدابٌر المخزن لمواجهتها.

*ـ انعغىغ االسزؼًبسَخ انزٍ رؼشض نهب انًغشة  :ـ اقزصبدَخ :رهبفذ األوسثٍُُ ػهً انًىاد انفالحُخ انًغشثُخ  ،رسشَت
انًُزىخبد األوسثُخ إنً انسىق انًغشثُخ <اسرفبع أسؼبس انًىاد انًحهُخ < ػقذ ارفبقُبد غُش يزكبفئخ ...ـ دثهىيبسُخ  :ظغىغ دونُخ
إلسغبو انًغشة ػهً رىسُغ انزًثُم انذثهىيبسٍ ....ـ انزدسس انفشَسٍ ػهً انًغشة  ،رهذَذ انجحشَخ األيشَكُخ نهسفٍ انًغشثُخ ،
دػى إسجبَُب نهًُشقٍُ ػٍ انسهطخ انًخضَُخ ،...احزالل أَدهزشا ندضَشح نُهً  ، 1808رهذَذ انجشرغبل نجؼط انًىاَئ انًغشثُخ .
*ـ رذاثُش انًخضٌ نًىاخهزهب ظًٍ سُبسخ االحزشاص :ـ يشاقجخ انسهطبٌ يىالٌ سهًُبٌ نهًجبدالد انزدبسَخ يغ انخبسج ...1813ـ
يُؼه نجُغ انحجىة نهزدبس األخبَت...ـ سفغ سسىو رصذَش انًىاد انفالحُخ وثؼط انًىاد انصُبػُخ ...ـ رشدُغ انزدبسح يغ انؼبنى
اإلساليٍ....
2ـ انفقشح انثبَُخ  :ـ أشكبل انعغىغ األوسثُخ ػهً اإليجشاغىسَخ انؼثًبَُخ خالل انقشٌ  19و .

(2ن)

*ـ عسكرٌة  :ـ دعم أوربا للحركات االستقاللٌة بالبلقان...ـ حروب روسٌا على االمبراطورٌة...ـ احتالل مناطق تابعة لإلمبراطورٌة عسكرٌا مثل
الجزائر وتونس ،
*ـ سٌاسٌة  :ـ دعم الدول األوربٌة الستقالل الوالٌات العثمانٌة األوربٌة عن اإلمبراطورٌة مثل الٌونان  ، 1832صربٌا ، 1856رومانٌا 1878
...

(2ن)

*ـ اقتصادٌة  :ضغط روسٌا علٌها لالعتراف لها بحقها فً استعمال المضاٌق  ،ـ ضغوط أوربٌة لفتح الموانئ أمام التجارة األوربٌة ...منح حق
الحماٌة القنصلٌة ...ـ إغراق اإلمبراطورٌة بالقروض...ـ اضغوط أوربٌة على اإلمبراطورٌة للحصول على امتٌازات اقتصادٌة...
◘ :الجانب الشكلً.......................................................................................................................................... .

ـ نغخ سهًُخ يٍ األخطبء.
ـ خػ واظح ويقشوء.
ـ شكم يقجىل فٍ رقذَى انًُزىج.

(3ن)

(1ن)

