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امتحانات نيل شهادة البكالوريا
االمتحان الجهوي الموحد
المادة:التاريخ والجغرافيا

1
2

الشعبة :التعليم األصيل
المسلك :اللغة العربية
الــــــــدورة  :االستدراكية 2112
المستـــــوى :األولى باكالوريا
مدة اإلنجـاز :ساعتان ونصف
المعامـــــــل3 :

عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 مادة الجغرافيا:
 -1تحويل معطيات الجدول إلى مبيان باألعمدة........................................................................................

3ن

 -2وصف الظاهرة موضوع الوثيقة (..............................................................................................:)1

1ن

تزايد انتاج النفط ما بين  1991و.2112
 -3االستخراج............................................................................................................................ :

2ن

من الوثيقة ( - :)2وجود احتياطي كبير – مصدر عالمي رئيسي...
من الوثيقة ( :)3ربط قطاع النفط باالقتصاد القطري  -ظهور صناعات وأنشطة مرتبطة بالنفط وتصنيعه:
تكرير ،بتروكيماويات ،شبكة النقل ،تدفق الرساميل نحو الدول العربية غير النفطية واستقبال اليد العاملة.
 -4الفكرة األساس :أهمية النفط والتحوالت الناتجة عنه في العالم العربي.........................................................

2ن

 -5كتابة فقرة:
االنعكاسات بالوسط الحضري :اجتماعيا/اقتصاديا/عمرانيا/بيئيا 2 ...................................................................ن
بالوسط الريفـــــي :التجهيزات األساسية والفالحية وآثارها البيئية.

www.9alami.com

امتحانات نيل شهادة البكالوريا
االمتحان الجهوي الموحد
المادة :التاريخ والجغرافيا

2

2

الشعبة :التعليم األصيل
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 مادة التاريخ:
الموضوع األول:
 الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ،وطرح اإلشكالية ،ووضوح ومنطقية التصميم وخاتمة مناسبة...............................
 الجا نب المعرفي............................................................................................................................:

2ن
7ن
توزع كاآلتي





مظاهر التطور الرأسمالي لكل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان:
ـ في الواليات المتحدة األمريكية :ظهور االختراعات ...أهمية البورصة ...التركيز الرأسمالي(التروستات)...
ـ في اليابان :عهد الميجي :إلغاء الفيودالية ،إنشاء بنك اليابان ،وضع أول دستور ياباني ،ظاهر التركيز االقتصادي
(الزايباتشو)...
العوامل المفسرة لتطور الرأسمالية في الواليات المتحدة األمريكية واليابان:
ـ في الواليات المتحدة األمريكية :تزايد عدد السكان ...توسع المجال األمريكي نحو الغرب ...دور البورجوازية....
ـ في اليابان :إصالحات الميجي السياسية واالقتصادية والعسكرية....بعثات طالبية إلى الخارج ...دور الجانب الديني
 الجانب الشكلي  :التعبير التاريخي ،اللغة  ،شكل التقديم............................................................................

3,5ن

3,5ن

1ن

الموضوع الثاني
 الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ،وطرح اإلشكالية ،ووضوح ومنطقية التصميم وخاتمة مناسبة...............................
 الجا نب المعرفي............................................................................................................................:

2ن
7ن
توزع كاآلتي



األوضاع الداخلية بالمغرب عند مطلع القرن ................................................................................21
ـ الوضعية السياسية واالقتصادية:
ـ ظروف تولية المولى عبد العزيز...
ـ فرض ضريبة الترتيب وموفق بعض الفئات االجتماعية منها....
ـ الوضعية االجتماعية:
ـ تمرد بعض القبائل وأسبابه...
ـ تمرد بوحمارة...



سياق فرض الحماية على المغرب ...............................................................................................:
ـ عزل السلطان عبد العزيز وتولية المولى عبد الحفيظ بشروط...
ـ التوافق األوربي حول المغرب (فرنسا ـ ألمانيا ـ مؤتمر الخزيرات)...
ـ زيارة كيوم الثاني إلى طنجة...
ـ احتالل وجدة والشاوية...
ـ وصول باخرة بانتير إلى أكادير والتوافق الفرنسي األلماني سنة 1111
ـ ثورة فاس وتوقيع معاهدة الحماية.
 الجانب الشكلي  :التعبير التاريخي ،اللغة ،شكل التقديم1 .............................................................................ن

 3.5ن

 3.5ن

