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 خاص بالمترشحين الممدرسين
المستـوى

الشعـب أو المسالـك

المـــادة

1

 -علوم شرعية ـ ع.تج ـ علوم ر
علوم اقتصاد وتدبير

التارٌخ والجغرافٌا

من سلك البكالورٌا

المعامـــل

مدة اإلنجاز

2
3

ساعتان

ٌستحسن أن تقترب إجابات المترشح من العناصر التالٌة:

مادة التارٌخ:
1ـ وضع الوثٌقتٌن رقم  1و رقم  2فً السٌاق التارٌخً الجامع بٌنهما :
ألمانٌا و باقً بلدان العالم فً ظل األزمة االقتصادٌة بٌن  1929و .1932
 2ـ استخراج مظاهر األزمة االقتصادٌة العالمٌة من الوثٌقة رقم : 1
ـ تراجع اإلنتاج العالمً بنسبة %40
ـ انهٌار األسعار بنسبة %50
ـ ارتفاع أعداد العاطلٌن إلى  30ملٌون فً البلدان الصناعٌة
ـ حدوث شلل فً المبادالت التجارٌة العالمٌة.
الوثٌق رقم  2والمكتسب:
ة
3ـ إبراز أثر أزمة  1929على األنظمة الدٌكتاتورٌة بأوربا الغربٌة انطالقا من
أـ من الوثٌقة رقم :2
تراجع أهم مؤشرات االقتصاد األلمانً (تراجع اإلنتاج ،ارتفاع البطالة).
ب ـ من المكتسب :
فً إٌطالٌا:
ـ استمرار تدهور األوضاع االقتصادٌة و االجتماعٌة.
ـ سٌاسة التسلح و التوجه نحو التوسع االستعماري (لٌبٌا ،إثٌوبٌا)
فً ألمانٌا:
استغالل الحزب النازي لوضعٌة األزمة فً الوصول إلى السلطة.
 4ـ توضٌح دور األزمة االقتصادٌة فً قٌام الحرب العالمٌة الثانٌة انطالقا من الوثٌقة رقم  1و المكتسب:
ـ الرغبة فً خلق النمو االقتصادي عن طرٌق نهج سٌاسة التسلح و االستعداد للحرب ( ألمانٌا ـ إٌطالٌا ـ
الٌابان.)...
ـ إعادة تسلح ألمانٌا و ضم منطقة السار و انسحاب ألمانٌا و إٌطالٌا من عصبة األمم.
ـ تكوٌن تحالف دول المحور (روما ـ برلٌن ـ طوكٌو).
ـ التوسع العسكري للدٌكتاتورٌات فً إطار المجال الحٌوي :ضم ألمانٌا للنامسا و تشكوسلوفاكٌا و بولونٌا،
توسع إٌطالٌا بإثٌوبٌا ،إعالن برٌطانٌا و فرنسا الحرب على ألمانٌا فً شتنبر .1939
 5ـ إبراز آثار األزمة االقتصادٌة العالمٌة على األوضاع االقتصادٌة و االجتماعٌة بالمستعمرات من خالل
نموذج المغرب:
ـ اقتصادٌا :وصول انعكاسات األزمة إلى المغرب و تشدٌد االستغالل الفالحً و المنجمً.
ـ اجتماعٌا :تشدٌد الخناق على الفئات المنتجة المغربٌة لفائدة المعمرٌن األجانب ،و تقوي الهجرة القروٌة
و ساهم ذلك فً ظهور و تقوي الحركة الوطنٌة.
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جغرافي
ا
امتحانات البكالورياـ جهوي موحدـ الدورة العادية  2012ـ ع.ش ـ ع.تج و ع .رـ ع اق و تد ـ ممدرسون ـ تاريخ و

مادة التارٌخ10 :ن.
 الموضوع األول:
 الجانب المنهجً.
 الجانب الشكلً.
 المضمون المعرفًٌ :فترض توظٌف المعطٌات التالٌة:
 -1ـ يظبهر اَذيبج بهذاٌ االتحبد األوربً:
ـ انسٍبست انفالحٍت انًشتركت.
ـ اتفبقٍت شٍُكٍ انًقرة نحرٌت تُقم األشخبص و انبضبئغ و انرسبيٍم.
ـ يشروع طبئرة إٌرببس.
ـ انؼًهت انًوحذة.
2ـ انتحذٌبث انتً تؼوق االَذيبج انشبيم نبهذاٌ االتحبد األوربً:
ـ انتببٌُبث اإلقهًٍٍت بٍٍ انذول األػضبء و داخم انبهذ انواحذ.
ـ ضؼف بؼض انقطبػبث انصُبػٍت أيبو انًُبفست األجُبٍت (اإلػاليٍبث ،اإلنكتروٍَك).
ـ ػذو تؼًٍى انؼًهت انًوحذة ػهى كم األػضبء.
ـ انتحذي انبٍئً.
الموضوع الثانً :
 الجانب المنهجً.
 الجانب الشكلً.
 المضمون المعرفًٌ :فترض توظٌف المعطٌات التالٌة:
 1ـ تشخٌص وضعٌة الموارد البشرٌة فً المغرب:
ـ تطور دٌموغرافً حسب معدل التكاثر الطبٌعً و البنٌة العمرٌة،
ـ حسب نسبة النشٌطٌن و توزٌعهم على القطاعات االقتصادٌة،
ـ ضعف مؤشر التنمٌة البشرٌة.
ـ التوزٌع المجالً غٌر المتوازن و التمدٌن المتزاٌد.
2ـ التدابٌر المتخذة لتنمٌة مستوى الموارد البشرٌة بالمغرب:
ـ برامج تنمٌة الموارد البشرٌة (محاربة الفقر ،استراتٌجٌة  2020للتنمٌة القروٌة ،برنامج التنمٌة البشرٌة)...
ـ المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة.

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