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 للسنة األولى من سلك البكالوريا  الجهوياإلطار المرجعي لالمتحان الموحد 
مادتا التاريخ والجغرافيا

 شعبة التعليم األصيل: مسلك اللغة العربية

 أوال: المجاالت المعرفية:

 مادة التاريخ المجال الرئيسي األول:

 : تاريخ العالم1المجال الفرعي
 

 لمصطلحات والوقائع التاريخية واألعالم وضبط استعمالها في سياقها تحديد معاني المفاهيم وا
ويتعلق األمر بـ: قوى رأسمالية جديدة، حرب االنفصال األمريكية، غزو الغرب األمريكي، التاريخي 

عهد الميجي، الزايباتسو، الظاهرة االمبريالية، اإلمبراطوريات االستعمارية، االستغالل االمبريالي 
التنافس االمبريالي، التحالفات االستعمارية، السباق نحو التسلح، مؤثمرات التسوية  للمستعمرات،

 االستعمارية، األزمات الدولية المؤدية للحرب العالمية األولى.
 

 

  قراءة و تحليل وثائق تاريخية أو كتابة مقال تاريخي باستعمال مكونات النهج التاريخي حول
 :موضوعات تهم

  جديدة خارج أوربا ) الواليات األمريكية المتحدة واليابان (؛بروز قوى رأسمالية 
  االستغالل االمبريالي إلفريقيا وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية.)األسس والمظاهر

 واآلثار (؛

 المترتبة عنه وعالقتها باندالع الحرب واألزمات ووسائله مظاهره في االمبريالي التنافس 

 العالمية األولى.

 
 : تاريخ المشرق العربي2الفرعي المجال 

 

  تحديد معاني المفاهيم والمصطلحات والوقائع التاريخية واألعالم وضبط استعمالها في سياقها
: الضغوط االمبريالية على اإلمبراطورية العثمانية، محاوالت اإلصالح التاريخي ويتعلق األمر بـ

، الحملة الفرنسية على مصر، محاولة محمد علي العثمانية، المسألة الشرقية، عهد التنظيمات العثمانية
لبناء مصر الحديثة والمستقلة،  إصالحات محمد علي، إجهاض دولة محمد علي، اليقظة الفكرية، 

 المشرق العربي، السلفية، العلمانية، النهضة العربية، القومية، الحرية والمساواة، الدستور، أعالم...
 

  كتابة مقال تاريخي باستعمال مكونات النهج التاريخي حول قراءة و تحليل وثائق تاريخية أو
 موضوعات تهم:

  الضغوط االمبريالية على اإلمبراطورية العثمانية ومحاوالت اإلصالح العثماني

 لمواجهتها.

  ظروف تولية محمد علي الحكم في مصر ومحاولته إقامة دولة حديثة ومستقلة وعوامل

 إجهاض هذه المحاولة.

   اليقظة العربية وأهم التيارات الفكرية المعبرة عن اليقظة العربية ودورها عوامل بلورة
 في  التطورات الفكرية بالمشرق العربي.
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 تاريخ أوربا: 3المجال الفرعي 
 

   تحديد معاني المفاهيم والمصطلحات والوقائع التاريخية واألعالم وضبط استعمالها في سياقها
فيينا، األنظمة المحافظة، الحركات القومية والليبرالية، ربيع : مؤتمر التاريخي ويتعلق األمر بـ

والمواطنة،  التحوالت  ةالشعوب، الوحدة اإليطالية، الوحدة األلمانية، أساليب تعزيز الديمقراطي
التقنية، الرأسمالية المالية، حدود ازدهار الرأسمالية األوربية، النمو الديمغرافي والحضري، تصاعد 

 ..وازية، الفكر االشتراكي، الحركة العمالية والنقابات، أعالم.الطبقة البورج
 

  قراءة و تحليل وثائق تاريخية أو كتابة مقال تاريخي باستعمال مكونات النهج التاريخي حول
 : موضوعات تهم

 

  التطورات السياسية الكبرى بأوربا ويتعلق األمر بالحركات القومية والليبرالية بعد مؤتمر

تين االيطالية واأللمانية و التطور الذي حصل بأوربا في مجال تعزيز فيينا والوحد

 الديمقراطية والمواطنة.

  التحوالت االقتصادية والتقنية والمالية المعززة للنظام الرأسمالي بأوربا والحدود المواكبة

 لها.

 .التحوالت االجتماعية وبروز الفكر االشتراكي والحركات العمالية والنقابية 
 

 ل الفرعي الرابع : تاريخ المغرب الكبيرالمجا
 

   تحديد معاني المفاهيم والمصطلحات والوقائع التاريخية واألعالم وضبط استعمالها في سياقها
: سياسة االحتراز، الضغط االستعماري ، االحتالل االستعماري، السياسة التاريخي ويتعلق األمر بـ

ات األوربية، اإلصالحات التونسية، اإلصالحات المغربية، االستعمارية،  الحمايات القنصلية، االمتياز
 األزمة المالية المغربية، بيعة موالي عبد الحفيظ المشروطة، نظام الحماية، أعالم...

 

  قراءة و تحليل وثائق تاريخية أو كتابة مقال تاريخي باستعمال مكونات النهج التاريخي حول
 :موضوعات تهم

 واجهة الضغوط االستعمارية واالحتالل.الجزائر وتونس وليبيا في م 

  م.19الضغوط الدولية وسياسة االحتراز في المغرب عند مطلع القرن 

  الضغوط االستعمارية بمختلف أشكالها ونتائجها على المغرب واإلصالحات المغربية

 م. 19لمواجهة األطماع االستعمارية ومحدوديتها خالل القرن 

 م وفرض الحماية.20طلع القرن األوضاع الداخلية بالمغرب في م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجغرافيا المجال الرئيسي الثاني  
 

 : المغرب و العالم العربي1المجال الفرعي 
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  قراءة/ تحليل / إنجاز وسائل التعبير الجغرافي أوكتابة مقال جغرافي باستعمال النهج الجغرافي حول
 :موضوعات

 . الموقع الجغرافي للمغرب والعالم العربي 

 ومات الطبيعية والبشرية للمغرب والعالم العربي. المق 
 . المقومات االقتصادية والروابط الحضارية للمغرب والعالم العربي 

  

 : خصائص المجال وإعداد التراب الوطني 2المجال الفرعي 
 بـ األمر ومصطلحات جغرافية واستعمالها في سياقها الجغرافي ويتعلق السليم لمفاهيم التحديد  :

ل المغربي، الموارد الطبيعية، الموارد البشرية، التنمية البشرية، التقسيمات المجالية الكبرى،  المجا
 سياسة إعداد التراب الوطني، التهيئة الحضرية، التهيئة الريفية.

 

  قراءة/ تحليل / إنجاز وسائل التعبير الجغرافي أوكتابة مقال جغرافي باستعمال النهج الجغرافي حول
                            :   موضوعات

 الطبيعية بالمغرب  وإبراز أساليب تدبيرها.    دتشخيص الموار 

  .تشخيص الموارد البشرية بالمغرب وتبين مستوى التنمية البشرية به 

  رصد االختيارات  الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني وتفسيرها  واستخالص
 المغربي . دورها في  مواجهة اختالالت تنظيم المجال

  .وصف مظاهر أزمة المدينة والريف بالمغرب وتفسيرها 

  التهيئة الحضرية والريفية . –دراسة أشكال التدخل لحل أزمة المدينة والريف 
 

 : العالم العربي : التحوالت والرهانات3المجال الفرعي  
  ويتعلق األمر بـالتحديد السليم لمفاهيم ومصطلحات جغرافية واستعمالها في سياقها الجغرافي  :

الخصاص المائي، التصحر،  ترييف المدن،  الصناعة النفطية، السكان النشيطون،  العمالة األجنبية،  
 التبادل البيني العربي،  التنمية البشرية،  التكتل  اإلقليمي،  البعد الجهوي للعالم العربي.

 

 جغرافي باستعمال النهج الجغرافي حول  قراءة/ تحليل / إنجاز وسائل التعبير الجغرافي أوكتابة مقال
 :موضوعات
 .وصف مشكل الماء وظاهرة التصحر وتفسيرها واستخالص  الجهود المبذولة  لمواجهتها 

 وتفسيرها واستخالص أشكال التدخل  في العالم العربي مظاهر ترييف المدن إبراز
 لمواجهتها.

  توطين الصناعة النفطية وإبراز أهميتها االقتصادية واالجتماعية واستخالص
 انعكاساتها على تنظيم  المجال بالبلدان العربية النفطية.

  تعرف توزيع السكان النشيطين بالعالم العربي وتبين حاجته للعمالة األجنبية
 واستخالص بعض انعكاسات ذلك.

 تفسيره.تشخيص واقع التبادل البيني العربي و 

 . دراسة قضايا التنمية البشرية بالعالم العربي 

  دراسة رهانات التكتالت اإلقليمية من خالل اتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون
 الخليلجي  بوصفهما تكتلين إقليميين  في العالم العربي .

 .تشخيص عالقات العالم العربي بمحيطه الجهوي  في كل من إفريقيا وآسيا 

 مستويات المهارية في ارتباط بالكفايات/القدراتثانيا: ال
  التاريخ مادة 

 تحديدها المستويات الكبرى للكفايات  

 استعمال النهج التاريخي

 في كتابة المقال التاريخي

بمداخله الممكنة إما سببي أو كرونولوجي أو موضوعاتي أو مقارنة...  إعداد تصميم واضح -

 وارتباطه بإشكالية الموضوع
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 التساؤالت ( –سياق الموضوع  –المكان  –) الزمن  مقدمة مناسبة إنجاز -

 بناء عرض يراعى فيه ما يلي: -

 األفكار والمعلومات التاريخية المناسبة وضبط العالقات بينها انتقاء 

 معلومات تاريخية صحيحة توظيف 

  المعلومات التاريخية )مفاهيم، أعالم، مواقع، أحداث ووقائع...( تنويع 

 )استخالص عام وفتح الموضوع على امتدادات الحقة ( ؛  مة مناسبةإنجاز خات -

 الشروط اللغوية والتعبيرية و الشكلية لكتابة المقال التاريخيتوفير  -

 التعامل مع 

 الوثائق التاريخية 

 

 تحديد نوعية الوثائق ، تاريخها، مصدرها، صاحبها إلخ...؛ -

 وضع الوثائق في إطارها الزمني والمكاني؛ -

 يد السليم لمعاني المفاهيم التاريخيةالتحد -

 االستعمال المناسب لتلك المفاهيم في سياقها التاريخي.   -

 استخراج المعطيات التاريخية المضمنة في الوثائق؛ -

 ربط العالقة بين المعطيات المستخرجة؛ -

 تركيب الفكرة األساس للوثائق؛ -

 مناقشة الفكرة والتعليق عليها؛ -

 حول مضمون الوثائق و أهميتها.إنتاج تعليقات تاريخية  -
 

 مادة الجغرافيا

 تحديدها المستويات الكبرى للكفايات  

 

 

 

 في ستعمال النهج الجغرافيا

 كتابة مقال جغرافي

 احترام خطوات النهج الجغرافي في إطار من التدرج والترابط:

 الوصف الجغرافي : -

 المناسب . تحديد معاني المفاهيم والمصطلحات واستعمالها في سياقها  -

وصف  -وصف حركة  في الزمان  –وصف بنية  –توطين  –تعريف   -

 حركة  في المجال... 

 : التفسير الجغرافي  -

 ربط عالقات بين عوامل -تصنيف عوامل -إبراز عوامل  -

 . -استخالص مبادئ منظمة  - التعميم الجغرافي: -

 التعامل مع الوثائق الجغرافية

  و أشكال التعبير الجغرافي

 يد معاني المفاهيم والمصطلحات واستعمالها في سياقها المناسب . تحد -

 ها؛ثمارواست الجغرافيبناء أدوات التعبير  -

 ها؛ثماربناء أدوات التعبير المبياني واست -

 ها.ثماربناء أدوات التعبير الخريطي واست  -

 
 

 

 

 

 

 الوضعيات االختبارية وجدول التخصيص المرتبط بهاثالثا: 
 في التاريخ و الجغرافيا من وضعيتين اختباريتين : يتكون اإلختبار 

 النسبة الوضعية االختبارية

بين موضوعين،  موضوع اختياري في إحدى المادتين، و هووضعية اختبارية قائمة على إنتاج مقال 
 (مع إمكانية إرفاقه بوثائق ومعطيات مساعدة)

50% 

Télechargement: www.tawjihnet.net
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 %50 مادة األخرىفي ال وضعية اختبارية قائمة على االشتغال بالوثائق
 

 الوضعيات االختبارية في التاريخ .1
 ( 10)على  توزيع النقطة مكوناتها الوضعية االختبارية 

 
 
 
 

 إنتاج مقال تاريخي
)مع إمكانية إرفاق نص 

الموضوع بوثائق 
 ومعطيات مساعدة (

 :  الجانب المنهجي
 (طرح إشكال وتساؤالت ...  -) تحديد أهمية الموضوع مقدمة مناسبة -
 وضوح ومنطقية التصميم.  -
 : إستخالص ، تقييم ، إمتدادات. خاتمة مناسبة -
 

 العرض : 
 المعلومات التاريخية المناسبة. انتقاء -
 المعلومات التاريخية وخلوها من األخطاء. صحة -
 المعلومات التاريخية و ترابطها.تنوع  -

 ديمشكل التق  -اللغة  -:  التعبير التاريخي الجانب الشكلي

 ن 2
 
 
 

 
 ن 7

 
 

 ن 1

 االشتغال بالوثائق 
نصوص،خرائط، صور ) 

ورسوم، مبيانات،جداول 
 إحصائية وكرونولوجية...(

 .وضع الوثائق في سياقها التاريخي -
 .تحديد معاني بعض المفاهيم أو المصطلحات أو األعالم أو المواقع -

 استخراج معطيات تاريخية مضمنة في الوثائق وتفسيرها -
 ركيب الفكرة األساس للوثائق في ارتباط بإشكالية تاريخيةت -
 إنتاج تعليق تاريخي بتوظيف المكتسبات المعرفية ذات الصلة -

 ن 01
 ن 02

 ن 03
 ن 02
 ن 02

 . الوضعيات االختبارية في الجغرافيا2
 (10توزيع النقطة )على  مكوناتها الوضعية االختبارية

 
 

 إنتاج مقال جغرافي
إرفاق نص  )مع إمكانية 

الموضوع بوثائق 
 ومعطيات مساعدة (

 :  الجانب المنهجي
 طرح إشكال وتساؤالت ...(  -) تحديد أهمية الموضوع مقدمة مناسبة -
 وضوح ومنطقية التصميم.  -
 : إستخالص ، تقييم ، إمتدادات. خاتمة مناسبة -

 الجانب المعرفي : 
 المعلومات الجغرافية المناسبة. انتقاء -
 المعلومات الجغرافية وخلوها من األخطاء. صحة -
 المعلومات الجغرافية ترابطها.تنوع  -
 شكل التقديم  -اللغة  – : التعبير الجغرافي الجانب الشكلي -

 ن 2
 
 

 
 ن 7

 
 

 
 ن 1

 
 االشتغال بالوثائق:

 خرائط  -
 مبيانات -
 جداول -
 نصوص   -
 صور... -

 ثيقة : بناء أدوات التعبير المبياني أوالخريطي أو تقديم و
 :بالمنحنى/المنحنيات، باألعمدة، بالدائرة أو بنصف الدائرة...  إنجاز مبيان 
 اقتصادية...( على خريطة -بشرية –طبيعية ) توطين معطيات جغرافية أو 
 وضع الوثائق في سياقها العام و تحديد معاني بعض المفاهيم  أو

 الواردة في الوثائق. والمصطلحات

 ية والمكتسبات المعرفية إلنجاز عمليات فكرية تخص: استثمار الوثائق الجغراف

مقارنة  تطور، إبراز خصائص، استخراجالجغرافي: الوصف -
 معطيات 

ربط عالقات  عوامل، عوامل، تصنيف استخراج التفسير الجغرافي: -
 بين عوامل... 

  استخالص عام من خالل إنتاج فقرة .التعميم الجغرافي :  -
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Télechargement: www.tawjihnet.net




