
 

 

 وعـــــــــــــــوضـــــــــــالم
  االشتغال بالوثائق                      (نقط01) مادة التاريخ 

 (0)الوثيقة   
ورباعندما تكونت "        

 
زمات الد ،كـتل من التحالفات با

 
هذه  ...حلهابلوماسية التي استعصى يتوالت سلسلة من اال

زمات جعلت 
 
 .ةالحيوي مصالحها العالقات بين القوى التي شعرت بتهديد مًتنمما ... حافة الحرب على في كل مرة الدولاال

زمات          
 
مبرياليةزعات لى حدة النً ا  ومرد هذه اال ورباف، والقومية اال 

 
البحث عن منافذ وتيارات  لىا   لقد دفعت الرفاهية با

ن   ،جديدة في بلدان خارج القارة تجارية
 
مم الفتية جعل ا، م01في نهاية القرن  الذي ُحسمتقسيم المستعمرات كما ا

 
ال

ثير ونفو ضغطت
 
جدت مناطق لم بالتالي ُو تكون النزعة القومية قد عززت التغلغل االقتصادي و ذلكوب... ذلتحظى بمناطق تا

مبراطورية العثمانية: فيها تفادي المواجهةممكنا يكن   ."..المغرب واال 
Brignon  Jean et  coauteurs, Le XX éme siécle de l'impérialisme à la déconialisation. 6éme A.S (Recueil de textes),  
Dar Elkitab Casa, p.9 

 (2)الوثيقة 
قدمهم هو التحالف الثالث، ت  0101في سنة "        

 
وربا نظامان من التحالفات ا

 
 0781ي الذي نظمه بسمارك وضم منذ واجه با

يطاليا لمانيا والنمسا لتنضاف له ا 
 
  .وانجلترا ن من فرنسا وروسياتكوً و 0118لوفاق الثالثي الذي ظهر منذ وا... 0772 سنة ا

ساس، ذكانت ه        
 
ضعفهاه التحالفات دفاعية باال

 
ففرنسا : الوفاق الثالثي لكنها متفاوتة من حيث التناقضات الداخلية وا

وربيتوروسيا مرتبط
 
ئما في حين قدمت بريطانيا وعودا عامة وهي دا  ،ان بالتزامات متبادلة لكنها محدودة في المسرح اال

طماع الر 
 
زاء اال سيا يوسية فحذرة ا 

 
ضعف .ا

 
ما التحالف الثالثي، فالحلقة اال

 
كاية في ن  يه لا   التي انضمت... هي ايطاليا فيه ا

طم0772حين فرضت حمايتها على تونس سنة  فرنسا
 
خيرة محط ا

 
مبريالية ا ، باعتبار هذه اال                                                                  ."  يطاليةاال   ع اال 

   GREH/Histoire d’une guerre à l’autre 1914 -1939, Hachette 1982, p. 26    

 (3)الوثيقة 
السياسة التي نهجها المغرب ف. النادرة التي دخلت القرن العشرين وهي تتمتع باستقاللها... المغرب من البلدان"         

جانب المتنا
 
زاحلب واضطرت فرنسا... صراعاللى ا  فسين دفعت اال ة العراقيل التي تضعها الدول ذل مجهودات جبارة ال 

المغرب مقابل تخلي فرنسا عن  في مع ايطاليا التي تخلت عن كل حق 0112نافسة في طريقها، فقد اتفقت فرنسا سنة الم
 مصرفي  هاق بموجبها يدطل  ع انجلترا والتي تُ م 0111لى اتفاقية ا  وبعد ذلك استطاعت فرنسا التوصل  .بيايكل مطلب في ل

خير ت  ممقابل اعتراف انجلترا بال
 
سبانياغرب كمنطقة نفوذ لفرنسا، وفي اال             ."..وجت فرنسا سياستها بتقسيم البالد مع ا 

ول، ص ( 0198-0781)ستعمار االسباني في المغرب ين،االتميغل مر 
 
                                                                                          1الفصل اال

                                                 

 

 هـــــــــــــر خلفــــــــــــــــــانظ                                                                                    
 

 

 

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

و
 
 :المسلك الشعبة ا

 2المعامل : ـ العلوم التجريبية والرياضية
 2المعامل   :ةـــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيــــــــــــــــــــــــــ العل
 3  المعامل :رـــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوـ عل

 

 التاريخ والجغرافيا: ادةالم
 

1 
 

2 
 

 
 

 2109و ـــــــــــــــــــيوني:  ـدورةـــــــــــالـــــــ
ول: المستـــــوى

 
  اـــــى بكالوريـــــاال
نجـاز  ــــــاعتــــــــــــــــــــــــــانس: مدة اال 



 

 

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 الموحد االمتحان الجهوي

والمسلك
 
 :الشعبة ا

 2المعامل : ـ العلوم التجريبية والرياضية
 2المعامل   :ةـــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيــــــــــــــــــــــــــ العل

 3المعامل   :رـــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوعل ـ

 

 التاريخ والجغرافيا: المادة
 

 

2 
 

2 
 

 2109و ـــــــــــــــــــيوني:  ـدورةـــــــــــــــالـــــــ
ول: وىــــالمستـــــ

 
 اـــــى بكالوريـــــاال

نجـاز  ــــــاعتــــــــــــــــــــــــــانس: مدة اال 
 

 (1)الوثيقة 
ت عملية غزو المغرب منذ "          

 
وقد ... فاس احتل الفرنسيون 0100وفي سنة ... باحتالل وجدة والدارالبيضاء 0118بدا

ن الفرنسيين سينسحبون لدى توفر هذه تُوصف
 
ن هذا االحتالل مؤقت وا

 
ديبية وا

 
نها حمالت تا

 
الضمانات  العمليات با

ن االا   .والحصول على ترضيات معينة
 
لماني الفرنسي تال ا

 
صبح قلبا ال (0102)ومعاهدة الحماية ... (0100)فاق اال

 
موقف وا

مرا تبرره  وجود الفرنسيين في المناطق المحتلة
 
فاقات تواال معاهدة الحمايةوسعيهم الستكمال احتالل المغرب ا

     ."..(لها)السابقة الدبلوماسية
    77، ص، 0183، دمشق (0131  - 0102)، تنظيم الحماية الفرنسية بالمغرب،(محمد خير)فارس                                                                     

                                                                     

نية بعد                
 
جب قراءتك المتا

 
ت( ي)للوثائق ا

 
سئلة اال

 
 :يةعن اال

ربع في سياقها التاريخي( ي)ضع - 0   
 
 ن0..............................................................................................................................الوثائق اال

 ن2..................................................................معاهدة الحماية  -االمبريالية :  (1) و(  0)ما تحته خط بالوثيقتين ( ي)عرف - 2   
تية من الوثائق المعطيات التاريخية ( ي)استخرج   -3   

 
 ن3............................................................................................................اال

             
 
ولى( 0)من الوثيقة  -ا

 
وربا قبيل اندالع الحرب العالمية اال

 
وضاع العامة با

 
 .اال

ولىخصائص التحالفات التي شهدتها ( 2)من الوثيقة  -ب           
 
وربا قبل الحرب العالمية اال

 
 .ا

نفراد بالمغرب 21السياسة التي نهجتها فرنسا في مطلع القرن ( 3)من الوثيقة  -ج             .لال 
خضاع المغرب للحماية الفرنسية( 1)من الوثيقة  -د             ساليب ا 

 
 .ا

ربع( ي)ركب  - 1    
 
ساس للوثائق اال

 
 ن2..................................................................................................................................الفكرة اال

جنبيمة المسلحة المغربية ضد االحتالل لمقاوفيها ا( ين)فقرة تبين( ي)كـتبانطالقا مما درست اُ  - 9    
 
  بكل من  اال

طلس المتوسط والريف          
 
 ن2..........................................................................................................................................................اال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حد الموضوعين( ي)كـتباُ                      (ن01)مادة الجغرافيا
 
 :في ا

ول -
 
 الموضوع اال

       مجة ومند تطور اقتصادي تصاحبه تنمية شاملةيتوفر المغرب على مؤهالت بشرية تعتبر دعامة لتحقيق                   
 . البشريةللموارد               

 :فيه ما يلي( ين)موضوعا مقاليا تبرز  (ي)كـتباُ                              
 . وضعية الموارد البشرية ومستوى تنميتها والتدابير المتخذة لتحسينه -              

زمة المدينة بالمغرب ودور التهيئة الح -              
 
عداد التراب الوطني في معالجتهامظاهر ا  . ضرية وسياسة ا 

 وضوع الثانيمال -       
مريكي                

 
 .التي تواجهها الخارجيةة قوة اقتصادية عظمى رغم التحديات الداخلية وال تزال الواليات المتحدة اال

مريكي ممات المقوفيه (  ين)تبينموضوعا مقاليا ( ي)كـتباُ                              
 
  (ة)وضحاالطبيعية والتنظيمية لالقتصاد اال

 .بهذا البلد الصناعةالفالحة و  قوة مظاهر                     
 

 



 

 

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

والمسلك
 
 :الشعبة ا

 2المعامل : ـ العلوم التجريبية والرياضية
 2المعامل   :ةـــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيــــــــــــــــــــــــــ العل
 3المعامل   :رـــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوـ عل

 

 التاريخ والجغرافيا : المادة
 

 

1 
 

2 
 

 2025و ـــــــــــــــــــيوني:  ـدورةـــــــــــــــالـــــــ
ول: وىــــالمستـــــ

 
 اـــــى بكالوريـــــاال

نجـاز  ــــــاعتــــــــــــــــــــــــــانس: مدة االإ

 

 

 

 

 

جابـــــــــــــــــــــعناص                                         سلم التنقيط                                                                  ةــــــــــــــــــــــر االإ
 

 مادة التاريخ 
 ن2          ...........................................................................................................................والموضوعالمكان و الزمان:السياق التاريخي - 2 
 ن 2         ................................................................................................................الحمايةمعاهدة   -المبريالية ا: تعريف المفاهيم التالية - 2
 ن 3         ...........................................................................................................................................استخراج المعطيات التاريخية التالية - 3

تي                                                                                                                                                                                                           
آ
 توزع كاال

زمات الدبلوماسية  والبحث عن مستعمرات االمبريالي حدة التنافس( 2)من الوثيقة  -       
 
 ن07,5         .........................................................................ــ اال

براز تناقض كل حلف بها تناقضاتتحالفات دفاعية ( 2)من الوثيقة  -         ن07,5   ...............     ................................................................................مع اإ
 ن07,5       .......................................................(ـ اسبانيا ايطاليا، وبريطانيا) تفاقيات مع الدول المهتمة بالمغرب فرنسا ال عقد( 3)من الوثيقة  -       
ديبية  +لعسكري الغزو ا( 4)من الوثيقة  -       

 
لماني+ الحمالت التا

 
 ن07,5        .......................................... .توقيع عقد الحماية+ االتفاق الفرنسي اال

ربع - 4
 
ساس للوثائق اال

 
وضاع اوربا السياسية والعسكرية قبيل الحرب العالم: الفكرة اال

 
ولى يةا

 
 ن2         ............وظروف احتالل المغرب  اال

نجاز -5  ن2        ..................................................................................................................................:بمنطقتي فقرة عن المقاومة المسلحة اإ
طلس المتوسط -

 
 ...2124، معركة الهري  نونبر موحا احمو ئل زيان بقيادة قبا: اال

نوال  في يوليوز بن محمد قبائل الريف بزعامة  :الريف   -
 
 ...2122عبد الكريم الخطابي، معركة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مادة الجغرافيا: 

ول     
 
 الموضوع اال

شكالية وضوح  :الجانب المنهجي       ن2        .......................................................نطقية التصميم وخاتمة مناسبةمومقدمة مناسبة وطرح االإ
 ن,         ..............................................:............................................................................................................................الجانب المعرفي     

تي                                                                                                                                                                                                                                       
آ
 تـــوزع كاال

ول    
 
 ن375      .......... .......................................................................وضعية الموارد البشرية ومستوى تنميتها والتدابير المتخذة لتحسينه: المحور اال
 وضعية الموارد البشرية ومستوى تنميتها: 

 توزيع السكان ،، البنية العمرية، التوزيع المجالي للسكانالديمغرافيالنمو : بشريةوضعية الموارد ال -
   ...النشيطين

مية والتمدرس: ة البشريةيممستوى التن -
 
 ...، السكن، الصحة البطالة، اال

 التدابير المتخذة لتحسين مستوى التنمية البشرية. 
 ...المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومحاورها -
ساليب محاربة الفقر بعض    -

 
 ....ا

ساسية -
 
 ....التدابير المتخذة على المستوى االقتصادي واالجتماعي وفي مجال التجهيزات اال

 



 

 
 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 

 االمتحان الجهوي الموحد

والمسلكـ 
 
 :الشعبة ا

 2المعامل : ـ العلوم التجريبية والرياضية
 2المعامل   :ةـــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيــــــــــــــــــــــــــ العل
 3المعامل   :رـــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوـ عل

 

 يةالتاريخ والجغراف: المادة
 
 

 

2 
 

2 
 

 2025و ـــــــــــــــــــيوني:  ـدورةـــــــــــــــالـــــــ
ول: وىــــالمستـــــ

 
 اـــــى بكالوريـــــاال

نجـازم  ــــــاعتــــــــــــــــــــــــــانس: دة االإ

 

 
عداد التراب الوطني في معالجتها: المحور الثاني     زمة المدينة ودور التهيئة الحضرية وسياسة اإ

 
 ن 375..............            ....................................مظاهر ا

 زمة المدينة
 
  :مظاهر ا

 ...وانعكاساته وعوامله يعالتمدين السر -
زمة المدينة -   

 
 ...في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية وعلى مستوى التجهيزات المغربية مظاهر ا

 زمة المدينة
 
عداد التراب الوطني في معالجة ا  :دور التهيئة الحضرية وسياسة اإ

 ...(دابير قانونية ومؤسساتية وتقنيةت)دور التهيئة الحضرية في معالجة مشاكل التعمير بالمدينة  -  
عداد التراب الوطني لمعالجة مشاكل المدينة في المجاالت  -     التدابير المتخذة من خالل سياسة اإ

 ...االقتصادية واالجتماعية والعمرانية      
         ن2      .............................................................................................................التعبير الجغرافي، اللغة، شكل التقديم: الجانب الشكلي     
    
 الموضوع الثاني  

شكالية، وضوح  :الجانب المنهجي       ن2       ....................................................منطقية التصميم وخاتمة مناسبةومقدمة مناسبة، وطرح االإ
 ن,      ......  .....................................................................................................................................................................:الجانب المعرفي      

تي                                                                                                                                                                                                                                                                               
آ
 توزع كاال

ول       
 
مريكي :المحور اال

 
 ن375      ...... .........................................................................................................المقومات الطبيعية والتنظيمية لالقتصاد اال

 الموقع الجغرافي، التضاريس، المناخ، الثروات الطبيعية الباطنية والسطحية   :طبيعيا... 
 مريكي -   :ظيمياتن

 
سس النظام االقتصادي اال

 
سمالي: ا

 
 ...الحرية االقتصادية، المنافسة، التركيز الرا

همية ...مؤسسات اقتصادية قوية                
 
عالم، جماعات الضغط ا  ...البحث العلمي، االإ

مريكيالفالحة ومظاهر قوة : المحور الثاني     
 
 ن375      .......... ......................................................................................................................ةالصناعة اال

  مريكية الفالحة مظاهر قوة
 
نتاجتنوع وضخامة ... اعتماد التقنيات الحديثةـ  الفالحية  المستغالتشساعة : اال  االإ

ولى عالمياالمراتب ا) الزراعي
 
نتاج  -...( ذرة، القمح، القطن، البرتقالال: ال  ...حيواني ضخم ومتنوع  اإ

كروبيزنيس)اندماج الفالحة في القطاعات االقتصادية 
 
 (...اال

  مريكية
 
 :  مظاهر قوة الصناعة اال

نتاج الصناعي وضخامته واحتالله لمراتب متقدمة على الصعيد العالمي     التعدين، السيارات: تنوع االإ
 ...اول، الكيماويات، الصناعات العالية التكنولوجيتكرير البتر  

مريكي     -
 
 ....توزيع الصناعات عبر المجال اال
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