املستوى
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العلوم التجريبية ،العلوم الرياضية ،مشلك العلوم الشرعية
علوم االقتصاد والتدبير
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الوثيقة :1
مراحم ومناطق االحتالل انعسكري نهمغرب وانمقاومة انمسهحة

انصفحة
4

االمتحان اجلهوي املوحد للبكالوريا ـ ـ الدورة العادية ـ ـ يونيو 2013
املادة :التاريخ و اجلغرافيا

أوىل سلك البكالوريا

املوضوع

الشعبة واملسلك :العلوم التجريبية ،العلوم الرياضية ،مشلك العلوم الشرعية ،علوم
االقتصاد والتدبير

الصفحة

2
4

الوثيقة:2
" بدأ الكفاح الوطني المشلح مع إعالن الحماية الثنائية على البالد… ففي منطقة النفوذ الفرنشي ،بدأ الكفاح
المشلح في أبريل  1112في العاصمة فاس  ...وتركز في جبال األطلص… كما تركز في الجنوب .ولم يشتطع
الفرنشيون إخضاع الشعب  ...إال عام  1134بعد أن تكبدوا خشائر فادحة في األفراد والمعدات .أما في الشمال
المغربي الذى خضع للحماية اإلسبانية ،فقد ثار الشعب في الريف منذ عام  1121وحتى عام  1126بقيادي األمير
محمد بن عبد الكريم الخطابي .وكانت من أكبر الثورات المغربية وأكثرها تنظيماً سياسياً وعشكريا
واستطاعت حتى عام  1125أن تحرر الشمال المغربي  ...ولم يبق بيد اإلسبان غير بعض المواقع الشاحلية .إال أن
التعاون الفرنشي اإلسباني عام  ،1125قاد إلى قمع هذه الثوري  ...وانتهت الثوري الريفية باستشالم قائدها محمد
بن عبد الكريم الخطابي في  23مايو  ...1126وعلى الرغم من عنف الكفاح الوطني المشلح وقدرته على أن يحقق
انتصارات كبيري في الجنوب والشمال ،إال أنه أخفق في طرد المحتلين ،وذلك يعود إلى عدم التكافؤ بين
الجانبين في اإلمكانات القتالية وعدم التنشيق وتوحيد خطط الكفاح وراٌ قيادي واحدي ،لكن كان لذلك أثره في
بلوري الروح الوطنية واإلسهام في ههور الحركة الوطنية الشياسية في المغرب" .
د .هحوذ علي داهش ،دراساث في الحركاث الوطنيت واالتجاهاث الوحذويت في الوغرب العربي ،هن هنشوراث اتحاد الكتاب العرب ،دهشق  ،4002 ،ص000

الوثيقة:3
" ...كل ما قامت به الحماية منذ  1112كان له مشروع مضاد هو الذى صاغته الحركة الوطنية في
دفتر»مطالب الشعب المغرب«  ،دفتر يتضمن الوجه اآلخر للمغرب كما يريده المغاربة في القطاعات
االقتصادية ،بكل مكوناتها الفالحية والصناعية والتجاري والخدمات وبكل مكوناتها االجتماعية في العمل والتعليم
والصحة...وبكل مكوناته األساسية في الحريات العامة :حرية االجتماع والتعبير...وقدم هذا الدفتر لجاللة
الشلطان [محمد الخامص] وللحكومة الفرنشية في باريص و اإلقامة العامة في المغرب سنة  ،1134اعتبرته
كتلة العمل الوطني برنامج عمل حقيقي لتطوير المغرب ،وتؤكد في نفص الوقت أن الحركة ...ال تعارض
الحماية  ...بقدر ما تضع البديل للشياسة الفرنشية ولو في هل الحماية ...أدً برنامج اإلصالحات رسالته  ...فأصبح
مرتكز النضال الوطني والخطاب األساسي الموجه إلى سلطة الحماية"...
عبذ الكرين غالب ،قراءة جذيذة في تاريخ الوغرب العربي ،ج ،3دار الغرب اإلسالهي،ط ،0سنت  ،4002ص.ص.320-320:

الوثيقة 4
" لقد أدت سياسة الحماية إلى تشجيع حصول االستيطان الخاص على حشاب الملكيات المغربية الخاصة
و استيالئها على أجزاٌ من أمالك القبائل الجماعية لحشاب االستيطان الرسمي ...و تشجيع تجزئة األمالك
الجماعية لتشهيل شراٌ المشتوطنين لهذه األراضي ...كل هذا أدً إلى ازدياد بؤس و فقر المغاربة و ازدياد
الهجري من الريف إلى المدن و ههور بروليتاريا مغربية تعيش في ضواحي المدن في شروط سكنية
و غذائية و اجتماعية تعيشة ...و في البوادى...قامت أكواخ العمال الزراعيين التي ال تقل بؤسا عن الضواحي
العمالية حول المدن ،و ما أصاب البوادى أصاب صناع المدن الذين دمرتهم منافشة البضائع األجنبية"...
هحوذ خير الذين فارس ،تنظين الحوايت الفرنسيت في الوغرب  ،0131 -0104دهشق،0194 ،ص209 :

االمتحان اجلهوي املوحد للبكالوريا ـ ـ الدورة العادية ـ ـ يونيو 2013
املادة :التاريخ و اجلغرافيا

أوىل سلك البكالوريا

املوضوع

الشعبة واملسلك :العلوم التجريبية ،العلوم الرياضية ،مشلك العلوم الشرعية ،علوم
االقتصاد والتدبير

الصفحة

3
4

 -1ضع(ى) الوثائق1و2و 3و 4في سياقها التاريخي(الزمن ،المكان ،الموضوع)(1ن)
 -2حدد(ى) معاني المفاهيم المشطر تحتها في الوثيقتين 2و2(3ن)
 -3أنجز(ى) انطالقا من الوثائق اآلتي(3ن):
أ -استخرج(ى) من الوثيقتين 1و 2مراحل ومناطق االحتالل العشكرى للمغرب وأهم المعارك
والمقاومات المشلحة ضد المشتعمر
ب -استخرج(ى) من الوثيقتين  2و 3خصائص المقاومة المشلحة في الريف ومطالب الحركة
الوطنية سنة 1134
ج -استخرج (ى) من الوثيقة  4مظاهر االستغالل االستعمارى للمغرب وانعكاساته
د -فشر(ى) انطالقا من الوثيقة  2إخفاق المقاومة المشلحة المغربية في طرد االحتالل
 -4ركب(ى) الفكري األساس للوثائق األربع (2ن)
 -5أكتب(ى) فقري انطالقا من الوثيقة  4وتعلماتك تبين عوامل تطور الحركة الوطنية
المغربية بين  1144و2( 1156ن)
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االمتحان اجلهوي املوحد للبكالوريا ـ ـ الدورة العادية ـ ـ يونيو 2013
املادة :التاريخ و
اجلغرافيا

أوىل سلك البكالوريا

املوضوع

الشعبة واملسلك :العلوم التجريبية ،العلوم الرياضية ،مشلك العلوم الشرعية ،علوم
االقتصاد والتدبير

الصفحة

4
4
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" ...تم تعريفف التصفحر ...ففي ريفودى جفانيرو عفام 1992بأنفه " :تفردى األراضفي  ...النفاتج عفن عوامفل
متعفددي تتضفمن االختالففات المناخيفة واألنشفطة البشفرية"...وففي الفوطن العربفي تهفم هفذه الظفاهري
 %68مفن المشفاحة الكليفة  ،باإلضفافة إلفى  % 20مهفددي بالتصفحر ...وتفتلخص أسفباب التصفحر ففي
التغيرات المناخية والرعي الجفائر ...وتوسفع الزراعفة علفى حشفاب المراعفي الهشفة والتوسفع العمرانفي ،
مما يؤدى إلى تدهور األراضي وانجرافهفا وزحفف الكثبفان الرمليفة ...وقفد نففذت الفدول العربيفة بفرامج
عدي لمكافحة تدهور المفوارد الطبيعيفة والتصفحر ،شفملت المفوارد المائيفة...والمفوارد الرعويفة  ...وسفن
التشريعات الضرورية  ...وتنفيفذ مشفاريع لمحاربفة انجفرا وتفدهور التربفة وتثبيفت الكثبفان الرمليفة...
"
جاهعت الذول العربيت ،الونظوت العربيت للتنويت الزراعيت ،دراست حول هؤشراث رصذ التصحر في الوطن العربي ،الخرطوم يناير،4003ص ص00:و00و39

اعتمادا على الوثيقة وتعلماتك أكتب(ى) موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة يبين اآلتي :

 مظاهر التصحر في العالم العربي العوامل المفشري لظاهري التصحر في العالم العربي -المجهودات المبذولة لمواجهة مشكل التصحر

" ...من الممكن أن تصبح الصين هذه الشنة ( )4004أول سوق بالنشبة لصادرات االتحاد األوربي التي تزايدت
بوتيري أسرع من تزايد وارداته نحو هذا البلد الصاعد الذى تحول إلى ثاني قوي اقتصادية عالمية ...و يرجع
نمو واردات الصين من االتحاد األوربي بنشبة  % 42,6إلى تزايد الطلب الداخلي الصيني  ...غير أن نمو
الصادرات الصينية خالل الشنة نفشها لم يتجاوز نشبة  ... % 02,2بعد االنهيار الذى عرفه إجمالي الصادرات
الصينية سنة  4001حيث انخفضت بنشبة  % 09بشبب تراجع الطلب األوربي واألمريكي"...
| LEMONDE.FR avec AFP | 06.02.12

اعتمادا على الوثيقة وتعلماتك أكتب (ى)موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة يبين اآلتي :

ف مظاهر نمو التجاري الخارجية للصين
ف العوامل المفشري لنمو التجاري الخارجية للصين
ف المشاكل والتحديات التي تواجه نمو االقتصاد الصيني

امتحانات البكالوريا
االمتحان اجلهوي املوحد
الدورة العادية يونيو 2013
األوىل سلك البكالوريا
انشعة(ة)
أوانمسهك

املادة  :التاريخ و اجلغرافيا

املستوى

العلوم التجريبية ،العلوم الرياضية ،مشلك العلوم الشرعية
علوم االقتصاد والتدبير

عناصر
اإلجاتة
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1
3

انمعامم

مدة اإلنجاز

2
3
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عناصر اإلجاتة

سهم
انتنقيط
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 .1وضع الوثائق األربع في سياقها التاريخي :الزمن ...المكان ...الموضوع ...........................................................................
 .2تحديد معاني المفاهيم :الكفاح الوطني المشلح -الحركة الوطنية -كتلة العمل الوطني -برنامج
اإلصالحات ..............................................................................................................................................................................................................................................
 .3إنجاز مايلي....................................................................................................................................................................................................................................:
أ -استخراج من الوثيقتين  1و2مراحل ومناطق االحتالل العشكرى للبالد وأهم المعارك
والمقاومات المشلحة التي خاضها الشعب المغربي ضد المشتعمر .
 المراحل والمناطق(الوثيقتين1و...)2 أهم المعارك (الوثيقة....)1 أهم المقاومات المشلحة(الوثيقتين 1و :)2األطلص  ...الجنوب ...الريفب  -استخراج من الوثيقتين  2و3خصائص المقاومة المشلحة في الريف ومطالب الحركة
الوطنية سنة 1134
٭ من الوثيقة  :2خصائص المقاومة المشلحة في الريف
٭ من الوثيقة  :3مطالب الحركة الوطنية سنة 1134
ج -استخراج مظاهر االستغالل االستعمارى وانعكاساته:
 مظاهر االستغالل االستعمارى :االستيطان  ،الشيطري على األراضي... انعكاسات االستغالل االستعمارى :البؤس ،الفقر ،الهجري القروية ،ههور البروليتارية ،تضررالحرفيين....
د -تفشير اإلخفاق كالتالي(من الوثيقة:)2
 التعاون الفرنشي اإلسباني عام  ،1125قاد إلى قمع هذه الثوري عدم التكافؤ بين الجانبين في اإلمكانات القتالية عدم التنشيق وتوحيد خطط الكفاح وراٌ قيادي واحدي -4تركيب الفكري األساس التي تجمع الوثائق األربع ...........................................................................................................................
 -5كتابة فقري توضح عوامل تطور الحركة الوطنية بين  1144و................................................................ 1156
 من الوثيقة  : 4انعكاسات االستغالل االستعمارى... من التعلمات: عوامل داخلية :دور النقابات واألحزاب ...نضج وعي الحركة الوطنية ...ثوري الملك والشعب عوامل خارجية :لقاٌ أنفا ...هزيمة فرنشا في الحرب العالمية الثانية ...الميثاق األطلشي ...الجامعةالعربية...

1ن
2ن
3ن

)(0.75x4

2ن
2ن

االمتحان اجلهوي املوحد للبكالوريا ـ ـ الدورة العادية ـــ يونيو 2013

املادة :التاريخ و اجلغرافيا

أوىل سلك البكالوريا

عناصراإلجاتة

الشعبة واملسلك :العلوم التجريبية ،ع الرياضية  ،مشلك العلوم الشرعية ،

الصفحة
2

علوم االقتصاد والتدبير

عناصر اإلجاتة

3
سهم
انتنقيط
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يراعى في تصحيح الموضوع المقالي مايلي:
 -1أن يتعامل المصحح مع انتاجات التالميذ المترشحين بشكل يشتوعب صحة المضامين المعرفية ،
وصلتها بالموضوع بغض النظر عن تعدد الكتاب المدرسي.
 -2تفصيل نقط الموضوع المقالي من طر األستاذ المصحح في أسفل اإلجابة كاآلتي:
 نقطة الجانب المنهجي (2ن): نقطة العرض موزعة كاآلتي: النقطة المحصل عليها في انتقاٌ المعلومات (2ن) :
 النقطة المحصل عليها في صحة المعلومات و خلوها من األخطاٌ(3ن) :
 النقطة المحصل عليها في تنوع المعلومات وترابطها (2ن):
 نقطة الجانب الشكلي (1ن): -3يضع األستاذ المصحح بعد ذلك مجموع النقط التي حصل عليها المترشح في الموضوع المقالي

 1الجانب المنهجي................................................................................................................................................................................................................................:
 مففقففدمفففة مناسبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال و التشاؤالت وضوح و منطقية التصميم. خاتمة مناسبة :استخالص ،تقييم ،امتدادات. 2العرض :أن يتمحور حول العناصر التالية............................................................................................................................................................:
 - 1.2مظاهر التصحر في العالم العربي:
 ارتفاع نشبة األراضي المتصحري بالعالم العربي...
 تقدم خط جبهة التصحر خاصة في الصحراٌ الكبرً...
 مظاهر أخرً للتصحر :نضوب المياه ،الترمل ،تدهور الغطاٌ النباتي ،تراجع خصوبة التربة...
 -2.2العوامل المفشري لظاهري التصحر في العالم العربي:
 عوامل طبيعية... عوامل بشرية... -3.2المجهودات المبذولة لمواجهة هذه الظاهري في العالم العربي:
تدابير تقنية وعلمية ...تشريعية وقانونية ...تدابير اقتصادية واجتماعية( ...يقبل أى تصنيف منطقي )
 3الجانب الشكلي :التعبير الجغرافي – اللغة – شكل التقديم................................................................................................................

2ن

7ن

1ن

االمتحان اجلهوي املوحد للبكالوريا ـ ـ الدورة العادية ـــ يونيو 2013

املادة :التاريخ و اجلغرافيا

أوىل سلك البكالوريا

عناصراإلجاتة

الشعبة واملسلك :العلوم التجريبية ،ع الرياضية  ،مشلك العلوم

الصفحة
3

الشرعية ،علوم االقتصاد والتدبير

عناصر اإلجاتة

 1الجانب المنهجي.............................................................................................................................................................................................................................. :
 مففقففدمفففة مناسبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال و التشاؤالت وضوح و منطقية التصميم. خاتمة مناسبة :استخالص ،تقييم ،امتدادات. 2العرض :أن يتمحور حول العناصر التالية............................................................................................................................................................:
 2-1مظاهر نمو التجاري الخارجية للصين:
 -أول سوق بالنشبة لصادرات االتحاد األوربي ...

3
سهم
انتنقيط

2ن

7ن

 تطور صافي الميزان التجارى... تطور في حجم و قيمة التجاري الخارجية... تنوع و تعدد الشركاٌ التجاريون للصين... اهمية المواد المصنعة في بنية التجاري الخارجية للصين... 2.2ف العوامل المفشري لنمو التجاري الخارجية للصين:
 تزايد الطلب الداخلي الصيني ... تطور االنتاج الصناعي الصيني... -االنفتاح و االصالحات االقتصادية ...

 3.2ف المشاكل والتحديات التي تواجه نمو االقتصاد الصيني:
 التحديات الطبيعية ...و االعتماد على الخارج في الحصول على مصادر الطاقة والمعادن... التباين االقليمي و التباين بين المدن و األريا ... مشاكل ديمغرافية... مشاكل بيئية.... مشكل المنافشة... 3الجانب الشكلي :التعبير الجغرافي – اللغة – شكل التقديم ...........................................................................................................

1ن

