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 اإلمتحان اجلهوي املوحدتصحيح 
  2008  )ممدرسون(دورة استدراآية  –مكناس تافياللت جهة 

 
 

 
 مادة التاريخ 
 : املوضوع األول 

 ، خاتمة عرض مقدمة ، :المنهجية من الناحية
 استعمال اللغة التاريخية  :الجانب الشكلي
 عواقب الحرب العالمية األولىالمتعلقة بتوظيف المعارف  يجب :عناصر التحليل

 :العواقب البشرية واالقتصادية واالجتماعية * 
 القتلى والمعطوبين من خسرت أوربا أعدادا آبيرة -
 واألرامل واليتامى  تراجع الفئة النشيطة وارتفاع نسبة الشيوخ -
 انخفاض اإلنتاج الفالحي والصناعي  -
 لجوء الدول األوربية إلى اإلقتراض -
 انهيار العمالت األوربية  -
  .........................ارتفاع األسعار وانتشار البطالة ، عجز في الميزان التجاري ، انتشار الفقر  -
 :العواقب السياسية بأوربا  *
دول المحورالمنهزمة على  لمعاهدات اء المنتصرين أي المملكة المتحدة وفرنسا وصربيا وإيطاليا حلففرض ال -

  .والمتكونة من ألمانيا ، النمسا ،بلغاريا ، الدولة العثمانية وهنغاريا 
 ،.........آبولونيا ليتوانيا إستونيا  ظهور دول جديدة:  الخريطة السياسية األوربية ظهور تحول جدري في -

إقتطاع أجزاء من دول المحور، حلول جمهورية ترآيا محل الدولة العثمانية ، خضوع عدة مناطق لمراقبة عصبة 
 ..........األمم، نزع السالح عن منطقة السار على الحدود األلمانية الفرنسية

 
 :املوضوع الثاني

 ، عرض، خاتمة مقدمة : عناصر المنهجية
 شكل التقديموآذلك  السليمةللغة التاريخية استعمال ا: ة الشكلي من الناحية

 : توظيف المعارف التالية  جبي :عناصر التحليل
 :1906مند مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة  ظروف فرض الحماية على المغرب*
 .انفراد فرنسا بالقيام بإصالحات إدارية واقتصادية بالمغرب  -
 .وقع بينهما  تمت إجراءات تنفيذ الحماية بالشمال المغربي بعد -
 ............................... فقدان المخزن لهبته  الجفاف، توالي سنواتالديون ،آثرة   -

  : الفرنسي واإلسباني للمغرب  مراحل االحتالل العسكري* 
المناطق المحتلة بين ، وآذلك .......وجدة آ  قبل توقيع الحماية احتاللها متي تالمناطق ال يجب اإلشارة إلى -

 ........... 1934و   1912
 جبال األطلس المتوسط والريفحرآات المقاومة المسلحة في آل من * 

 .............جبال األطلس المتوسطب ...، معرآة الهري) 1912-1921( مقاومة بقيادة موحا وحمو الزياني ال -
 .......بالريف ...، معرآة أنوال) 1912-1926(المقاومة بقيادة محمد بنعبد الكريم الخطابي  -
   

 مادة اجلغرافيا
 :التعريف -1

 ..........السماح بمرور البضائع واألشخاص والخدمات وإزالة آل الحواجز  يعني :آل الرقابات على الحدود 
 1992سنة  االتحاد األوربيحول اسم المجموعة األوربية إلى بموجبها تم ت :معاهدة ماستريخت 

 . عملةعلى إصدار ال هو مؤسسة مهمتها المراقبة المالية باالتحاد األوربي ، آما تشرف :المرآزي األوربي البنك 
  1957سوق األوربية المشرآة سنة تم بموجبها تأسيس الدول الست لل :معاهدة روما 

 : مراحل تأسيس االتحاد األوربيابراز -2
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 1950 سنة  المجموعة األوربية للفحم والفوالذ *
بموجب معاهدة روما التي تم اإلمضاء عليها من طرف  1957 سنة المجموعة االقتصادية األوربية ميالد  *

 .الدول                                       الست 
  1992 سنة معاهدة ماستريخت واالتحاد األوربي *      
 دولة 27ليصل إلى  توسع االتحاد بالتدريج*       

 وأخذ سلم مناسب دقة التمثيلمع مراعاة : تحويل الخانة الخاصة بإنتاج السيارات إلى مبيان باألعمدة  -3
 : المكانة االقتصادية العالمية لالتحاد األوربي -4

 ...الرتبة الثانيةيحتل  في إنتاج الصلب و،  الرتبة األولى عالميا يحتل و إنتاج القمح ياراتفي صناعة الس
 : التحديات التي تواجه مسيرة االتحاد نحو االندماج الشامل -5

لتراجع نسبة النمو  األوربي بسبب ضعف األداء اإلقتصادي لإلتحاد رفض فرنسا وهولندا لمشروع الدستور * 
 ...تفاع نسبة البطالةاالقتصادي وار

 .األوربي وشرقهغرب النمو االقتصادي واالجتماعي بين تباين نسبة ال* 
 عدم تداول األورو في جميع بلدان اإلتحاد * 
 ضعف اإلتحاد في مجال اإلعالميات وإللكترونيك مقارنة مع اليابان وأمريكا * 
 .............مشاآل أخرى من بينها البطالة * 
 


