
3  

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

صيل:الشعبة
أ
 التعليم اال

 اللغة العربية :المسلك
 

 
 التاريخ والجغرافيا: المادة

 

 
 

1 

2 

   2112يونيو  :دورةــــــــال
ولى :وىـــــالمست

أ
 بكالوريا اال

نج  ساعتان ونصف :ازـمدة االإ
  3:لـــــــالمعام

 

 الموضوع
 

 (ن 11) االشتغال بالوثائق :مادة التاريخ
 (1)الوثيقة 

زمة فالحية عن سلسلة من الم 1481منذ "   
أ
ذ نتجت ا وربي، اإ

أ
زم االقتصاد اال

أ
دتالرديئة،  واسم تا

أ
سع ا

أ
لى ارتفاع مهول ال ار اإ

زمة، امتدت 1481 عامفرغم الحصيلة الجيدة ل.. .1482 سنةالمواد الفالحية خاصة في 
أ
لى باقي ا اال لقطاعات االقتصادية اإ

سعار المواد الفالحية القدرة الشرائية
أ
لى كساد المنتجات المصنعة... حيث التهم ارتفاع ا دى اإ

أ
 ... مما ا

أ
صبحت اال

أ
زمة فا

مر الذي ...صناعية وتجارية ومالية
أ
فالس المقاوالت اال  ...ضخم البطالة وضاعف وتيرة اإ

يام  لقد كانت مظاهرات     
أ
وبذلك . لكيةوسقوط بعض الضحايا، كافية لقلب الم   ،1484 فبراير 28 -23 -22 ،ثالثةالاال

ت ثورة فبراير كل العالم
أ
  ".فاجا

Histoire - Héritages Européens Hachette . Col.Grehg/Seconde P.218 - 219 
 (2)الوثيقة 

وربا موجة من الثورات 1484سنة من  ابتداء  "   
أ
 همبطموحاتسعى الثوار و "...بربيع الشعو"بالفترة رفت هذه فع  ، عمت ا

و ال
أ
لى الليبرالية ا سقاطقومية اإ نظمة القائ اإ

أ
رد النمساويو... مةاال يطاليا ط  نا ُاجبر ميترنيخ وفي فيي... ن من ميالنو وروماففي اإ

لمانيا برلمانا شكل الليبراليون و... المجرية -هددت سلسلة من الثورات الوحدة النمساوية كما ... على الهروب
أ
في   في ا

 ... تراع العامعن طريق االق ؛فرانكـفورت
يطاليا وتدخلت فرنسا للقضاء  ت البيمونت رات حيث سحقت جيوش النمسا ميليشياتم قمع هذه الثو  1481لكن في       باإ

دى سبة للشعور القومي لمما خلف جراحا بالن القديم،لقد عاد النظام  ...لغي برلمان فرانكـفورتكما اُ  ،على جمهورية روما
 ".الخاضعةالشعوب 

 221 -ص. مرجع سابق                                                                                                                                                                     
 (3)الوثيقة 

ن ثورة "    عبها بحكم تمسكها بالتقاليد ور  ... مدن الكبرى بينما بقيت البوادي بعيدةهمت بالخصوص العواصم وال 1484اإ
حداث الحضرية

أ
حمركما تخوفت  ...المضادة للثوار القوى فدعمت ،من اال

أ
 ...[الشيوعية] الطبقات الوسطى من العنف اال

قالع  .فبدت القوات المسلحة حامية للنظام وللحضارة من كل تهديد ن الثورة عرقلت االإ ز  ثم اإ
أ
مت الوضعية االقتصادي وا

فرغ صناديق الخز ،فبعد فبراير. المالية
أ
داء الضرائب مما ا

أ
 النفقات لكونفيه ارتفعت الذي  في الوقتينة رفض الفرنسيون ا

جراء لتكسير نشوة الثوار ،ت بمساعدة العاطلينفلالدولة تكـ خيرا، ... لذلك طالب المنتخبون بحل المصانع الوطنية كاإ
أ
وا

لمان،: جعية، لم تتوحد القوميات المختلفةولمواجهة الر 
أ
يطاليي مواجهة التشيك لال ن والمجريين للكروات واالإ

 ".للنمساويين
 221. ص .مرجع سابق

 .../..خلفه( ي)انظر



 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

صيل:الشعبة
أ
 التعليم اال

  اللغة العربية: المسلك

 

 
 خ والجغرافياالتاري :المادة
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   2112يونيو : الــــــــدورة
ولى :المستـــــوى

أ
 بكالوريا اال
نجـاز  ساعتان ونصف: مدة االإ
 3:المعامـــــــل

 

 
جب

أ
نية للوثائق الثالث ا

أ
تية( ي)بعد قراءتك المتا

آ
سئلة اال

أ
 :عن اال

 ن  1.............. ............................................................................الوثائق الثالث في سياقها التاريخي ( ي)ضع -1
 ن 2.......... ........................................الليبرالية –القومية  –ميترنيخ  –ربيع الشعوب : شرحا تاريخيا( ي)اشرح  -2
تي( ي)استخرج  -3

آ
 ن 3.............. .............................................................:........................من الوثائق الثالث اال

  وربا 1484الظروف الممهدة لقيام ثورات  (1)من الوثيقة
أ
 .با

  ليه 1484خاصية ثورات  (2)من الوثيقة لت اإ
آ
وربا والمصير الذي ا

أ
 .با

  1484العوامل المفسرة لفشل ثورات ( 3)من الوثيقة. 
سال( ي)ركب -8

أ
 ن 2................................................................................................ الثالث ئقاس للوثافكرة اال

كـتب -1 لمانيافيها مراحل توحي( ين)فقرة تبرز ( ي)ا 
أ
يطاليا وا  ن 2..........................................................د كل من اإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (نقط 11)الموضوع المقالي: مادة الجغرافيا

كـتب               في ( ي)ا 
أ
 :حد الموضوعينا

 
ول

أ
 :الموضوع اال

بعاد، فرضت على الدولة التدخل عبر مختلف      
أ
 تعترض المجال الحضري والريفي بالمغرب مشكالت متعددة اال

عادة تهيئة هذا المجال وتنظيمه       جراءات الإ  .االإ
كـتب ــــ زمة المدينة والريف بالمغرب وسبل معالجتها( ين) موضوعا مقاليا تحلل( ي)ا 

أ
 .فيه مظاهر ا

 
 :الموضوع الثاني

 .ضعيفا رغم توفر البلدان العربية على موارد طبيعية وبشرية متنوعة" التبادل البيني العربي"ال يزال       
تي(  ين)موضوعا مقاليا توضح ( ي)كـتبا  ـــ 

آ
 :فيه اال

 عربي -وضعية التبادل التجاري البين. 
 جراءات المتخذة لتحسين هذه الوضعية  .االإ

 
 
 
 
 
 
 

 


