
 

 

 

امتحانات نيل شهادة 
 البكالوريا 

 االمتحان الجهوي الموحد

والمسلك:
 
 الشعبة ا

 2مل المعا ـ العلوم التجريبية والرياضية:
 2المعامل  :ةـــــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيــــــــــــــــــــــــــ العل
 3 المعامل :رــــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوـ عل

 
 المادة: التاريخ والجغرافيا

 

 
 
 
 

 

1 
2 

 )استدراكية( 2017يوليوز ـدورة:  ـــــــــــالـــــــ
ولى بكالورياالمستـــــوى: 

 
 اال
 ساعتان مدة اإلنجـاز:

 

جابة                                   سلم                                     عناصر االإ
 التنقيط

 

 االشتغال بالوثائق                          نقط(10) مادة الجغرافيا  
عمدة -1

أ
 ن3          ...............  .............................................................................................................................................إنجاز مبيان باال

رياف.................................................................. :وصف الظاهرة -2
أ
 ن1        ....    .....................تزايد نسبة سكان المدن وتراجع نسبة سكان اال

 مفاهيم امفاهيم:  تعريف سليم ومناسب للتعريف ال -3
 
 ن1,5      ..........   .........التنمية المستدامة...... -يعية الموارد الطب -مهيكل  رتية: اقتصاد غيال

 ن3      .......................         .......................................................إنجاز المطلوب من الوثائق:.................................................................. -4
           
أ
زمة المدينة مع التفسير2من الوثيقة ) -ا

أ
 :( توضيح مظاهر ا

 ( 4,5%المظاهر: ارتفاع نسبة النمو الحضري  )حياء الصفيح  -سنويا
أ
 ب التناسق غيا -مجال مكـتظ بالعمران  -انتشار ا

 االقتصاد غير المهيكل  -البطالة  -المضاربة العقارية  -سوء توزيع التجهيزات والخدمات العمومية  - في التعمير                         
 .الفقر الحضري  -                        

 التفسير: الهجرة القروية: 
زمة البادية: ( إبراز الحل3من الوثيقة ) -ب                      

أ
 ول المقترحة لتجاوز ا

 الحبوب بالزراعة الشجرية استبدال زراعة   -تنويع وتقوية القاعدة االقتصادية في البوادي  -                                                                      
 على  لتخفيف الضغطتطوير مصادر جديدة للشغل والدخل بالمدن المجاورة للبوادي  -                                                                      

خر الذي تعرفه المرافق والتجهيزات العمومية... -الموارد الطبيعية                                                                         
أ
 تدارك التا

همية إعداد التر 4لوثيقة )من ا  -ج                      
أ
هدافها( توضيح ا

أ
 :ب الوطني وا

 همية: الحد من التفاوت
أ
 التوفيق بين النجاعة االقتصادية   -تطوير المشهد الحضري والنهوض بالبوادي   - ةالجهوي اتاال

 .وحماية الثروات وبين العدالة االجتماعية والحفاظ على البيئة                        
 هداف: اس

أ
 .التنمية المستدامة - النهوض بالمناطق المعوزة   -تقطاب االستثمارات اال

هدافها......................................................... – 5
أ
 ن1,5 .................        ...............إنجاز فقرة حول التوجهات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني وا

هيل المناطق الحدودية ودعم البعد ا -           
أ
قاليم الشمالية والشرقية تا

أ
ور متوسطيال

أ
 ...اال

 الحفاظ على الموارد... :المناطق الجبلية - ... حسن تدبير الموارد وتعزيز االنفتاح على الخارج :البحر والساحل -          
 الفعالية والنجاعة االقتصادية... :ق البور مناط -: تحقيق االندماج الجهوي... المناطق الصحراوية -           
هيل حضري إلقرار تنمية شاملة ومندمجة :الشبكة الحضرية -           

أ
 ...تا

 

 

 

 



 

 

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

و
 
 المسلك: الشعبة ا

 2 المعاملـ العلوم التجريبية والرياضية: 
 2المعامل   :ةــــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيــــــــــــــــــــــــــ العل
 3المعامل  :رـــــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوـ عل
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 )استدراكية( 2017يوليوز ـدورة:  ـــــــــــالـــــــ
ولى بكالمستـــــوى: 

 
 الوريااال
 ساعتانمدة اإلنجـاز: 

 

    ( 10مادة التاريخ )حد الموضوعين   نقط
أ
 إنجاز مقال في ا

ول 
 
 الموضوع اال

      ..   .................................الجانب المنهجي: مقدمة مناسبة وطرح اإلشكالية ووضوح ومنطقية التصميم وخاتمة مناسبة...........................................
 ن2
   .........      .........................................................الجانب المعرفي...............................................................................................................     
 ن7

توزع                                                                                                                                                                                                                                         
تي
 
 كاال

 وربية
أ
............          ...................................................................................................:19رن في الق على المغرب  الضغوط االستعمارية اال

 ن3
 ...1860 -1859... حرب تطوان 1844 سلياالضغوط العسكرية: معركة  -                 
              مع انجلترا.... 1856الضغوط التجارية: معاهدة  -                 

 ...1880مؤتمر مدريد  - مع فرنسا... 1863الضغوط السياسية: معاهدة  -                 
 19القرن  ام بها المخزن خالل االصالحات االقتصادية والمالية واالدارية التي ق..............................................................:........        ...........  

 ن3
 .معملين للنسيج والسكر بمراكش..إقامة  - تشجيع زراعة القطن وقصب السكر -االصالحات االقتصادية:  -
بواب  -البهائم  -فرض ضرائب جديدة : الجلد   - :والنقدي االصالح المالي -

أ
 الترتيب.... -الحافر  -اال

 ...1881ضرب نقود جيدة بباريس  -سك نقود نحاسية  -لعملة المغربية تحديد قيمة ا -                            
مناء... -                            

أ
 إصالح جهاز اال

عظم  -
أ
 المالية... -الخارجية  -العدل  -إحداث وزارات جديدة: الحرب  -االصالحات االدارية: تحديد مهام الصدر اال

 :ن1    ................     .........................................................................................................................................عوامل فشل االصالحات 
وربيين  -

أ
 ...لإلصالحاتعوامل خارجية: عرقلة اال

عيان وبعض العلماء والفقهاءلكونه يتعار  لإلصالحعوامل داخلية: رفض بعض الفائت االجتماعية  -
أ
 ...ض مع مصالحهم كاال

 ن1        .........................................................................................واللغة السليمة وشكل التقديم....... تاريخيتراعى فيه دقة التعبير الالجانب الشكلي 
 

 الموضوع الثاني
 ن2...       ...........................................: مقدمة مناسبة وطرح اإلشكالية ووضوح ومنطقية التصميم وخاتمة مناسبة................................الجانب المنهجي

 ن7     .......  ......................................................................................لمعرفي....................................................................................الجانب ا     
توزع                                                                                                                                                                                                                                         

تي
 
 كاال

 ولى
أ
 ن2   .......     ..............................................................................................................................:النتائج السياسية للحرب العالمية اال

 على الدول المنهزمة: فرساي... سان جرمان... تريانون. نويــي... سيفر... المفروضةالمعاهدات  -مؤتمر فرساي  -  
روباتغيير الخريطة السياسية  -  

أ
 ... ال

مم... -  
أ
 مبادئ ولسون... إنشاء عصبة اال

  وضاع الداخلية لروسيا
أ
 ن2  .........      .............................................................................................................:(1921 - 1917بين )تطور اال

 ...1917قيام الثورة الروسية سنة  - 
هلية) - 

أ
 ...(1921 - 1918الحرب اال

 ن3  ................      ...................................................................................:ظروف قيام النظام النازي ودوره في اندالع الحرب العالمية الثانية 
 الثاني عن الحكم وفشل ثورة السبارطاكيين... تنازل كيوم - 
 ماعية...تصاعد المعارضة ضد حكومة فيمار نتيجة توقيع معاهدة فرساي وعجزها عن حل المشاكل االقتصادية واالجت - 



زمة  استغالل هتلر هذه الوضعية - 
أ
 لتوسيع قاعدة الحزب النازي... 1929ومضاعفات ا

  في اندالع الحرب العالمية الثانية... تتسبب سياسة توسعية يوقيامه بخرق معاهدة فرساي وتبن 1933لى الحكم سنة وصول هتلر إ - 
 ن1       .........................................................................................السليمة وشكل التقديم.......واللغة  تاريخيتراعى فيه دقة التعبير الالجانب الشكلي 

 
 

 

 


