
  

 

 

 

 

  

 

 الصفحة

3/1 

 الامتحان الجهوي املوحد لنيل 

 5102دورة يونيو  -البكالورياشهادة 

 :مدة إلانجاز د01س و5

 :املعامل 0

 المـــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــوع

 ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 لجهة الدار البيضاء الكبرى 

 

  :الشعبة أو املسلك اللغة العربية بالتعليم آلاصيل

 :املادة التاريخ و الجغرافيا

 األول :املستوى 

 

 ( 11/11)االشتغال بوثائق :  تاريخمادة ال: أوال

 .الوثائق اآلتية بتمعن قصد إنجاز المطلوب( ئي)اقرأ

 :1الوثيقة رقم 

:2الوثيقة رقم   

<<
في تقوية الجيش  األول وقررمتابعة سياسة موالي الحسن( ...) العزيز مهتما بتجديد دولته كان المولى عبد 

تحسين وسائل المواصالت ومد السكك الحديدية على طول طرق السلطنة   و ،(...)باالعتماد على مدربين أجانب 

الذي " الترتيب"ـدار ـــوإص (...)تطويرالتجارة وتوطيد األمن  قد يعمل على مما  ،وإصالح الموانئ والجمارك

 ...(بةئـالنا ور،ــشــعــال اة،ــزكـال)قد نص عليه ليحل محل الضرائب القديمة ،  1881مؤتمرمدريد سنة كان 

ومعارضة  ،فالثورات كانت تجتاح قسما كبيرا من البالد ،إال أن المخزن فقد السلطة الالزمة لتنفيد هذا اإلصالح

كانت فرنسا ترى في  و، ( ...)والقبائل لم تدفع الضرائب منذ ثالثـــة أعوام  ،تمرةالقواد ورجال الدين كانت مس

.المغربخطرا على النفود الفرنسي في حماس انجلترا للترتيب، مشاريع اإلصالح و
>> 

 

 (بتصرف) 111ـ 111: ص.ص. 1091، 2.ط.بيروت .ق دار الشر. 1011/1012المسألة المغربية : دمحم خيرفارس 

 

 

 

<<
صبت فرنسا  (...) القادر الجزائريفي الغرب الجزائري تلبية لنداء األمير عبد  للسلطان يةحملة العسكرأمام ال 

في معركة وادي إيسلي ..ها اشتباكات مسلحة بين الجيشين المغربي والفرنسي تلت (...)على المغرب  جام غضبها

ال ريب أن المغرب خرج  و، (1911ماي)معاهدة لالمغنية فاضطر المولى عبد الرحمان إلبرام ( ..1911غشت)

تسابقت إلى كسب  ــا وانجلترا والدول األوربية كفرنسا وإسبانيـ البت عليهمن هذه الهزيمة منهوك القوى، فتك
انتهت باحتالل مدينة بانيا بمناوشات في شمال المغرب قامت إس 1910في  و .(...) االمتيازات االقتصادية لصالحها

نصف الغرامة بعد أن سدد المغرب  1982وقد بقي اإلسبان حوالي سنتين بالمدينة حتى أخلوها سنة  ،تطوان

 .  المفروضة عليه
ن األول أسباب التدهور بالمغرب إلى ضعف الجيش المغربي الذي تلقى هزيمتين ضد فرنسا ـسـوقد عزا الح    

، حيث سعى الصناعي ـب االستفادة من التقدم األوربي في الميدانين العسكري ولتالفي الضعف يج و (...)وإسبانيا 
ليواجه األطماع  (...) وتزويد البحرية المغربية بأسطول بحري عصري (...) السلطان إلى تأسيس جيش نظامي

.األجنبية التي تهدد المغرب
>>

 

   (بتصرف  ) 10/21: ص.ص،2111. 2.منشورات الزمن، ط ،(1901/1018)محطات من تاريخ المغرب المعاصر عبد الحق المريني،     
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 3/2 :الصفحة

 التاريخ و الجغرافيا: املادة        

 :3الوثيقة 

مؤتمر  م بعدم االعتراف بقراراتيعته  قيدين ب  م   8091فاس المولى عبد الحفيظ سنة  بايع علماء مراكش و>>         

 ،وطرد جيوش االحتالل منها (...توات البيضاء،الدار  وجدة،)واسترجاع الجهات المحتلة  ،الجزيزة الخضراء 

وعدم تدخل األجانب في الشــــؤون الداخلية للدولة المغربية  ،الحمايات الفرديةو ، وإلغاء االمتيازات األجنبية

قد حاول المولى عبد الحفيظ التوفيق بين القضاء على  و ، (...)للشورى، و تقوية األجهزة الدفاعية  وإحداث مجلس

لكن نار  و ،...(وجدة والشاوية) المغربية مناطق الوإقناع فرنسا بسحب قواتها من  ،(...) الداخليةالثــــــورات 

فقامت قوات البعثة العسكرية  ،(...)المصــالح األجنبية بالمغرب  الثورات الداخلية هددت عاصمة المملكة فاس و

وأرسلت  ، واتها بالعرائش والقصر الكبيروأنزلت إسبانيا ق ،8088ماي  18مغرب باحتالل فاس في الفرنسية بال

ت مفاوضات مكثفة مع فرنسا انسحبت بمقتضاها ر  ج  فأ   ،(...)بدعوى حماية رعاياها  ميناء أكاديرألمانيا باخرتها إلى 

مما مكن فرنسا من إعالن حمايتها  ،(...)من ميناء أكادير مقابل تنازل فرنسا عن مراكزها في إفريقيا االستوائية 

.8081مارس  09في غرب لمعلى ا
>>
      

 (بتصرف) 51/ 56. ص.صعبد الحق المريني،  مرجع سابق،

 

: المطلوب  

 (                                                ن 8)                                                  .في سياقها التاريخي الوثائق الثالث (ي)ضعـ 8

 
 (ن 1)                                   .ما تحته خط في الوثائق الثالث شرحا تاريخيا (ي)اشرح ـ  1

 : من الوثائق ( ي)  استخرج. 0 

  (ن 9,56)               . ـ  سبب معركة إيسلي،  و مخلفاتها على السيادة المغربية:  8 ةمن الوثيق أـ     

 :1و  8من الوثيقتين  ـ ب     
 ـ طبيعة اإلصالحات التي أقدم عليها السالطين المغاربة لتطوير الدولة المغربية،             
 (ن8.6)ـ  أسباب فشلها              

 (ن9756)                                        ـ شروط بيعة موالي عبد الحفيظ؛  : 0 من الوثيقة ج ـ    

 (ن 1)                                                       ؛ئق الثالثالفكرة األساس للوثا( ي)ركبـ   4
 
 .م 8081األوضاع الداخلية  التي أدت إلى فرض الحماية على المغرب سنة   فيها(ني)برزتفقرة مركزة  (ي)ـ اكتبـ  6

 (ن 1)                                                                                       
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 الــجــغــرافــيــاالــتــاريــخ و : ادةــامل

 01/01الجغرافيا ، موضوع  مقالي  مادة  

         

 :حسب اختيارك، في أحد الموضوعين اآلتيين( ي) اكتبـ                     

 
 

 .الموضوع األول       
    

،تعتبر ركيزة أساسية في التنمية وغازية هامة على الصعيد العالمي يحتوى الوطن العربي على احتياطات نفطية  

 .االجتماعية للمنطقة العربية و االقتصادية 

 

 :فيه( ني)ينبتموضوعا مقاليا ( ي)اكتب     

 ؛ وتوزيعه المجالي بالعالم العربيأهمية النفط العربي عالميا  ـ  

  لصناعة النفط بدول الخليج العربيـ االنعكاسات االجتماعية و االقتصادية و العمرانية 

 

      --------------------------------------------------------------

 .الموضوع الثاني    

 

مما  ،إال أن مستوى التجارة البينية  يظل ضعيفا ،رغم توفر المنطقة العربية على إمكانيات مادية وبشرية هامة   

المبني على  العولمة والنظام العالمي الجديدتحديات ويحتم عليها  تعاونا اقتصاديا لمواجهة  ،يعيق تطورها  التنموي

 . التكتالث االقتصادية وتحرير المبادالت التجارية 

 

:فيه( ني) ينتب موضوعا مقاليا( ي)اكتب      

    ؛العالم العربي لتنمية تجارته البينية تؤهل بيعية واالقتصادية والبشرية التيالموارد الط ـ 

؛عربية -ارة البينمعيقات تطور التج ـ    

  .ن االقتصادي بين البلدان العربيةولة لتسهيل المبادالت والتعاوذالمجهودات المبـ  

 


