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

 المترشحون الرسميون - عناصر اإلجابة -التاريخ و الجغرافيا
رمز المادة
011

المادة

الشعب العلمية و االقتصادية

الشعبة أو المسلك

الأاكدميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة العيون بوجدور الساقية امحلراء

مدة اإلنجاز

ساعتان

المعامل

2

الصفحة
0
3

عناصر اإلجابة

سلم التنقيط

مادة الجغرافيا :االشتغال بوثائق01/01:
5.1ن

 )5السياق التاريخي للوثيقة  :5المجال :المغرب في عالقته بأوربا  -الزمن :القرن  – 51الموضوع:
تصاعد الضغوط اإلمبريالية على المغرب ...ويقبل الجواب سواء على شكل فقرة أو بشكل منفصل.

2ن

 )2الشرح التاريخي :الحماية القنصلية  -األزمة االقتصادية العالمية  -حرب الريف  -الظهير البربري.
 )3اعتمادا على الوثائق الثالث:

2ن

أ-

استخراج وتصنيف الضغوط األوربية على المغرب خالل القرن :51
 ضغوط عسكرية ودبلوماسية551( ... :ن)
 ضغوط تجارية55,1( ... :ن)
 ضغوط اجتماعية :الحماية القنصلية55,1( .ن)

551ن

ب -الظروف التاريخية لتشكل الحركة الوطنية المغربية :انعكاسات أزمة  ،5121اشتداد سياسة
الحكم المباشر ،صدور الظهير البربري.

551ن

ج -تفسير تطور مطالب الحركة الوطنية :تطورات الحرب العالمية الثانية ،صدور الميثاق
األطلسي...

5.1ن

 )4التطور الذي عرفته الحركة الوطنية بين  :5113-5144تقديم وثيقة  55يناير  ،5144دعم السلطان
محمد بن يوسف للحركة الوطنية ،نفي السلطان ،اندالع ثور الملك والشعب...
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مادة الجغرافيا :الموضوع المقالي01/01:
 الموضوع االختياري األول:

ملحوظة :يراعى التنظيم المنهجي للفقرة (مقدمةـ عرض ـ خاتمة)

(2ن)


يقوم إنجاز المترشح (ة) في هذا الموضوع بناء على ثالثة مستويات:
المستوى األول :الجانب المنهجي:
 المقدمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) بتأطير الموضوع ومجاليا وموضوعاتيا ويطرح األسئلةالمناسبة لمعالجة الموضوع؛(5ن)
 التصميم المناسب :يقسم المترشح عرضه التحليلي على فقرات يحكمها منطق مستمد من األسئلة
المطروحة في المقدمة؛ (551ن)
الخاتمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) باستخالص عام مع فتح الموضوع على امتدادات منطقية551( .ن)
المستوى الثاني :الجانب المعرفي .
ملحوظة  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر األساسية دون التقيد


بالجزئيات.

3
توزع
كاآلتي
551ن لكل
عنصر...

2ن

2ن

5ن

ينتظر من المترشح (ة) أن يستدعي المعارف الجغرافية التي تصب في ما يلي:
بالنسبة للفقرة األولى :مظاهر قوة الصناعة في الواليات المتحدة األمريكية والصين:







احتاللهما مراتب متقدمة عالميا في عدة صناعات (أمثلة)...
تفوق الواليات المتحدة األمريكية في الصناعات العالية التكنولوجيا...
تنوع النسيج الصناعي...
ضخامة االستثمارات...
قوة الشركات متعددة الجنسيات...
هيمنة المواد المصنعة على البنية التجارية للبلدين...

بالنسبة للفقرة الثانية :دور العامل التنظيمي في تفسير القوة الصناعية للصين :اإلشارة إلى مرحلة
االشتراكية ( )9191 -9191مع ماو تسي تونك (9ن) ،ثم مرحلة االنفتاح منذ  9191مع دينغ كسياوبينك
(9ن).
بالنسبة للفقرة الثالثة :التحديات التي تواجه الصناعة بالواليات المتحدة األمريكية :
 مشكل المنافسة الخارجية؛
 - استنزاف الثروات المعدنية والطاقية؛
 التلوث؛
المستوى الثالث :الجانب الشكلي:
ـ لغة سليمة من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج.
مالحظة :يتوجب على المصحح مراعاة ما يلي :وضع اختصار (ت) بجوار نقطة التصميم واختصار (ج ش) بجوار
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نقطة الجانب الشكلي.
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 الموضوع االختياري الثاني:

ملحوظة :يراعى التنظيم المنهجي للفقرة (مقدمةـ عرض ـ خاتمة)

2ن


يقوم إنجاز المترشح (ة) في هذا الموضوع بناء على ثالثة مستويات:
المستوى األول :الجانب المنهجي:

 المقدمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) بتأطير الموضوع مجاليا وموضوعاتيا ويطرح األسئلة المناسبة لمعالجة
الموضوع؛ (5ن)
 التصميم المناسب :يقسم المترشح عرضه التحليلي على فقرات يحكمها منطق مستمد من األسئلة المطروحة في
المقدمة؛(551ن)
 الخاتمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) باستخالص عام مع فتح الموضوع على امتدادات منطقية551( .ن)

المستوى الثاني :الجانب المعرفي .
ملحوظة  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر األساسية دون التقيد


بالجزئيات.

2ن
( 5ن لكل
تعريف)

 251ن

ينتظر من المترشح (ة) أن يستدعي المعارف الجغرافية التي تصب في ما يلي:
بالنسبة للفقرة األولى :التعريف بإعداد التراب الوطني وبالتهيئة الحضرية:

بالنسبة للفقرة الثانية :اإلشارة إلى التحديات الديمغرافية واالقتصادية والبيئية:
551ن
 الديمغرافية:
 االقتصادية551 :ن
 البيئية551 :ن

 251ن

بالنسبة للفقرة الثالثة :تناول تدابير التهيئة الحضرية القانونية والمؤسساتية والتقنية:
551ن
 القانونية:
 المؤسساتية551 :ن
551ن
 التقنية:

5ن

المستوى الثالث :الجانب الشكلي:
ـ لغة سليمة من األخطاء؛
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ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج.
مالحظة :يتوجب على المصحح مراعاة ما يلي :وضع اختصار (ت) بجوار نقطة التصميم واختصار (ج ش) بجوار
نقطة الجانب الشكلي.
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