امتحانات نيل شهادة
البكالوريا
االمتحان الجهوي الموحد
المادة :التاريخ والجغرافية

الشعبة :ال ّتعليم األصيل
المسلك :اللّغة العربية
الــــــــدورة :يونيو 2112
المستـــــوى :األولى باكالوريا
مدة اإلنجـاز :ساعتان ونصف
المعامـــــــل3 :

1
2

عناصــــــــــر اإلجابــــــــــــــة
سلم التنقيط

 مادة الجغرافيا:
 -1يحول المترشح(ة) المساحة المتصحرة من الوثيقة ( )1إلى مبيان
مناسب..................................................................

3ن

 -2يصف المترشح(ة) الظاهرة الممثلة
بالمبيان.....................................................................................................

1ن

التمييز بين ثالث مجموعات :منطقة تشهد تصحرا حادا :الجزائر وليبيا ...منطقة ذات تصحر متوسط :موريتانيا
والمغرب.
ومنطقة محدودة التصحر :تونس.
 -3يستخرج المترشح(ة) من الوثيقة ( )2خصائص الموارد المائية بالعالم
العربي 1.1 ..........................................................:ن
* قلة الموارد المائية * سيادة المجال الصحراوي * طبيعة المجاري المائية * استنزاف المخزون الجوفي وعوامله.
 -4يستخرج المترشح(ة) من الوثيقة ( :)3العوامل المفسرة لمشكل الماء بالمغرب ويبين التدابير المتخذة لتدبيره
 2.1 .....................ن
االستخراج من الوثيقة * :قلة األمطار وعدم انتظامها * ظاهرة التبخر * الزيادة الديمغرافية وتوسع المدن
وتنوع 1( ............ن)

األنشطة إبراز التدبير الخاصة بمشكل الماء بالمغرب - :تدابير قانونية :المجلس األعلى للماء والمناخ ()1891
/
إصدار قانون الماء ( .)1881إنشاء وكاالت األحواض المائية ( - .)1888تدابير تقنية :بناء السدود  /التنقيب على
المياه
الجوفية  /تحلية مياه البحر - ...تدابير
تحسيسية1,1( ..............................................................................................ن)

 -1يكتب المترشح فقرة يشخص فيها ما

يلي.......................................................................................................:

2ن

* مظاهر التصحر بالعالم العربي :الترمل ،التجفيف ،التقحل...
* التدابير المتخذة لمكافحة الظاهرة :تقنية ،اقتصادية ،اجتماعية ،وتربوية تحسيسية..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مادة التاريخ:
 الموضوع المقالي األ ّول:

الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ،وطرح اإلشكالية ،ووضوح ومنطقية التصميم وخاتمة
مناسبة...........................



2ن

الجانب
المعرفي.............................................................................................................................:
7ن

موزعة كاآلتي

* مفهوم اإلمبريالية:
 2( ................................................................................................................................ن)

 هي ظاهرة مرتبطة بتحول الرأسمالية العالمية إلى رأسمالية مالية احتكارية... السعي إلى تصدير المواد المصنعة والرساميل والنزوع إلى السيطرة واستغالل خيرات المناطق األخرى. تقبل باإلمبراطوريات المتنافسة التي تتقاسم مناطق النفوذ...* آليات
االمبريالية.....................................................................................................................................
( 3ن)

عناصـــــــــــر اإلجابـــــــــة
سلم التنقيط

 آليات غير رسمية :استكشاف مناطق من العالم مثال دراسات حول حوض الكونغو / ...التشجيع على استيطان األوربيينخارج بلدانهم األصلية / ...توجيه الشركات الستغالل المواد الغذائية والزراعية في مختلف القارات...
 آليات أخرى رسمية واقتصادية :منها المعاهدات وشن الحروب ودمج زعماء المناطق المستعملة في نظام اإلدارة غيرالمباشرة وسياسة القروض وتحالف المال والصحافة...
* العوامل المفسرة للظاهرة
اإلمبريالية...........................................................................................................
 دوافع اقتصادية واجتماعية  -دوافع سياسية  -دوافع أخرى...

الجانب الشكلي :تراعى فيه دقّة التعبير التاريخي واللغة السليمة وشكل
التقديم............................................

1ن

2ن

 الموضوع المقالي الثّاني:

الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ،وطرح اإلشكالية ،ووضوح ومنطقية التصميم وخاتمة
مناسبة.........................



2ن

الجانب
المعرفي...........................................................................................................................:
7ن

موزعة كاآلتي

* مفهوم اليقظة الفكرية بالمشرق العربي ومظاهرها:
 تعريف اليقظة الفكرية :حركة فكرية عرفها المشرق العربي خصوصا مصر والشام خالل القرن  18اهتمت بمختلفالميادين
األدبية والعلمية
والفنية..............................................................................................................................

( 2ن)

 المظاهر :انتشار الطباعة ،إعطاء أمثلة - ...ظهور الصحف ودعواتها السياسية والفكرية المتنوعة ...تقديم نماذج...* العوامل المفسرة لليقظة
الفكرية..................................................................................................................:

( 2ن)

 دور الحملة الفرنسية على مصر ( )1981/1798وما حملته من أفكار وقيم جديدة ...البعثة العلمية المصاحبة لها... تنافس االرساليات المسيحية (بروتيستانت وكاثوليك) وإنشاء المدارس والجمعيات والمجاالت العلمية واألدبية ودورالنشر...
 انتعاش الحركة الفكرية بمصر والشام والمشرق عامة... االحتكاك بالحضارة الغربية الحديثة وبروز مشروعات نهضوية...* أهم أفكار التيارين السلفي والعلماني بخصوص القضايا
اآلتية.............................................................................:

( 3ن)

 قضايا دينية :دعوة التيار السلفي للعودة إلى الدين واتباع السلف الصالح ...واهتمام التيار العلماني بفصل الدين عنالدولة...
 قضايا سياسية :ظروف االستقرار السياسي وتسيير الحكم من منظور التيارين ...ودور الحكومات في إرساء القانونوالعدل
والحريات.
 قضايا اجتماعية :دور المرأة في المجتمع وفي بناء المدن واالهتمام بدور العقل والفكر في التقدم والرقي... الجانب الشكلي :تراعى فيه دقّة التعبير التاريخي واللغة السليمة وشكل

