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 8   توجيهات عامة
  ًورقٌ مزدوجٌأجب ف 
  ًورقٌ تحريركأكتب اسمك الكامل ف                           
  ساعتان8 اِمتحانمدة 

 

 

 (نقط 02)االشتغال على وثائق  :  مادة التاريخ

 .ثّث وثاُقَ تفحصوا جيداَ و استعن بما درستى حول الموضوع إلنجاز المطلوب أمامك

 18الوثيقٌ رقم 

تعددت األطماع حول المػرب و كانت أكثرها ضراوة تلك التً كانت لدى فرنسا التً تحتل الجزاُرَ و إسبانً "

و هكذا تعاقبت الػارات الفرنسيٌ علٍ التراب المػربً خّل الفترة الممتدة من سنٌ . التً تحتل سبتٌ و مليليٌ

و قصفت طنجٌ ... جيوش السلطان فً معركٌ إيسلً " لويس فيليب"َ فبعد أن هزمت حكومٌ 1651إلٍ  1622

تطوان و طلبت و احتلت جزيرة الصويرةَ قامت بفرض اتفاقيٌ طنجٌ و معاهدة ِلٌ مػنيٌَ أما إسبانيا فاحتلت 

 "مليون دورو 01تعويضات حربيٌ بمقدار 

 41-841 َ ص 1763حصيلٌ السيطرة الفرنسيٌَ ترجمٌ عبد القادر الشاوي و نور الدين سعوديَ طبعٌ 8 المػرب و اِستعمار8 ألبير عياش

 08الوثيقٌ رقم 

 16418ٌ محمد بركاش عام جاء فً رسالٌ السلطان سيدي محمد بن عبد هللا إلٍ ناُبى فً الشؤون الخارجي

َ و صار يسارع إلٍ الدخول فيوا كثير ممن كان متبوعا بحق (الحمايٌ القنصليٌ)و قد اتسعت داُرة الحمايٌ "... 

فحصل الضرر لبيت المال و ... أو جنً جنايٌَ حيث رأوا القنصوات و ساُر التجار يقبلون كل من احتمٍ بوم 

تفرغنا لذلك و رأينا كثيرا من أهل الجراُم و من يضاهيوم سلكوا فيوا أقبح المسالكَ تعين فيوا  و لما... الرعيٌ

 ."الكّم مع نواب األجناس لتحسم مادة فسادها

 162-8161 َ ص1756َ 2مجلٌ الوثاُقَ مديريٌ الوثاُق الملكيٌَ العدد 

 18الوثيقٌ رقم 

و من ثم جاء إنشاء بعثات عسكريٌ و ... السلطان الحسن األول قد أدرك بأنى ِ سّمٌ للمػرب دون تحديثى كان"

لكن ... للتدريب علٍ الطرق األوربيٌ... شراء عتاد من مختلف الدول األوربيٌ و إيفاد بعثات مػربيٌ إلٍ أوربا

لٌ أوربيٌ أن يكون قادرا علٍ صنع األسلحٌَ هذا لم يكن كافيا إذ كان علٍ المػرب فً حالٌ وقوع حرب مع دو

 ."بفاس الجديد قرب قصرهَ و وكل القضيٌ لضباط إيطاليين( الماكنٌ)فقرر موِي الحسن إحداث 

 311-8317 ص 1770َ فاس قبل الحمايٌَ الجزء األولَ ترجمٌ محمد حجً و محمد األخضرَ دار الػرب اإلسّمً "روجً لوتورنو"

لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات... موقع قلمي

www.9alami.com


 1200.1202: السنة الدراسية                     ؤسسة توماس إديسون الخصوصيةم 

 األولى بكالوريا ع تجريبية: مستوى  حي الليمون الرباط                   

 التجريبي الموحدعن االمتحان  

 1202لرباط دورة ماي لجهة ا

 االجتماعياتاالمتحان التجريبي في مادة 

 1200دورة يناير 
 

 2 

 8المطلوب

 .الوثاُق الثّث فً سياقوا التاريخً( ي)ضع (1

 8 شرحا تاريخيا ما يلً( ي)الحسن األول و اشرح8 ب( ي)عرف (0

 الحمايٌ القنصليٌ –معاهدة لّ مػنيٌ  –معركٌ إيسلً 

 (8ي)استخرج (1

  مَ و صنفوا17الضػوط اِستعماريٌ الممارسٌ علٍ المػرب خّل القرن  0و  1من الوثيقتين رقم. 

  المجال المستودف باإلصّح و أهم التدابير المتخذة فيىَ مفسرا دوافعوا 1من الوثيقٌ رقم. 

 .الفكرة األساس للوثاُق الثّث( ي)ركب (2

 .اعتمادا علٍ مكتسباتكَ عوامل محدوديٌ اإلصّحات( ي)أبرز (3

 

 (نقط 02)   الموضوع المقالي:  ادة الجغرافيام

 8الموضوعين التاليينأكتب فً أحد 

 8الموضوع األول

يعتبر مشكل الماء من أكبر التحديات التً تواجى العالم العربًَ إلٍ جانب تحديات أخرى تودد البيٌُ و تعرقل 

 .التنميٌ المستدامٌ

 8أكتب موضوعا مقاليا تبرز فيى

 ًوضعيٌ الموارد الماُيٌ ببلدان العالم العرب. 

 المفسرة لوذه الوضعيٌ العوامل. 

 ٌاإلجراءات المتخذة لمواجوٌ هذه الوضعي. 

 8الموضوع الثانً

 .تقوم سياسٌ إعداد التراب الوطنً علٍ عدة مبادئ لمواجوٌ التحديات التً يتعرض لوا المجال المػربً

 8أكتب موضوعا مقاليا تبرز فيى

 ًمفووم سياسٌ إعداد التراب الوطن. 

 اجى المجال المػربًَ و فسرهاالتحديات الكبرى التً تو. 

 المبادئ الموجوٌ لسياسٌ إعداد التراب الوطنً لتجاوز هذه التحديات. 
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