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ヲعـــヲضــヨـــال  
 اأكاديヨية الجヲヰية لヤتゲبية ヱالتヲムين

ンゲらムيضاء الらة الدار الヰلج 
 

 

  
 

(مヲضヲع إجらارヵ )بالヲثائق ااشتغاメ  01/01 : مادり الجغゲافيا: أヱا  
 

:تطケヲ نسبる السゅكنتين الحゲツيヱ る الゲيفيる في الヨغゆゲ:  1الヲثيقケ るقم   
 

  0202 (れإسقاطا)  0222 0224 2114 2112 2111 2192 れالسنوا 
 الساكنة الحضرية %  01 % 35 % 42 % 51 % 55 % 59 % 90

  
    الساكنة الريヘية % 71 % 94 % 41 % 49 % 44 % 41 % 81

 WWW.hcp.ma       (    بتゲダف )   ـ  مヲقع الヨندヱبيる السゅميる لヤتガطيط
:2الヲثيقケ るقم   
من مجموع   %1كان المغرゆ يتسュ، في بداية القرن المنصرュ، بنسبة تمدين ضعيヘة نسبيا، ا تتجاوز  >>      

و قد كان ذلポ .  0224سنة   %44مقابل   %01نسبة التمدين في حوالي  2192و قد حدد إحصاء . لــسـكـانا
 نتاجا للنمو الطبيعي لسكان الحواضر، و أساسا نتيجة دينامية الヰجرة من البوادヵ نحو المدن، و بسبゆ إعادة 

...ز قروية إلヴ وضعية حضريةنتقال مراكالتصنيف  اإدارヵ الذヵ نتج عنه توسع المداراれ الحضرية للمدن، أو ا  

لقد كانれ الヰجرة القروية عاما مازما للدينامية الحضرية، فمنذ مطلع القرن، مـا فـتـئـれ الـقـرى تـヘـقـد جزء       
و كان الجヘاف المقرون )... ( فقد عرف رصيد الヰجرة ارتヘاعا تدريجيا . ا يستヰان به من سكانヰا لヘائدة المدن

.....جヰيز للعالュ القروヵ من بين العوامل الحاسمة للヰجرة نحو المدن و المراكز الحضريةبنقص الت  
دن و ستستمر الم. %12، حيث سيستقر المعدل في  0242ستتواصل ظاهرة التمدين المكثف إلヴ غاية سنة       

سوية الضرورية لمشاكل التي يطرحヰا التمدين السريع للباد سوف تتمثل في الت إن التحدياれ)...(. في نموها 
البنياれ التحتية للنقل و السكن و الصحة و ظروف عيش الساكنة و التوزيع المجالي للتجヰيزاれ و تخطيط الヘضاء 

<<.التحدヵ اأساس للتعمير في السكنو هكذا سيتمثل . الحضرヵ و قضايا البيئة التي تعاني منヰا مدننا  
إسヰاュ في النقاش العاュ من أجل طموح مشترポ، تقرير الخمسينية، مطبعة : ، المغرゆ الممكن 0204و آفاベ سنة  سنة من التنمية البشرية 42اللجنة المديرية، 

.041- 041 –88 -  80، ص 0229دار النشر المغربية ، الدار البيضاء   

  
:3الヲثيقケ るقم   

       
و إذا . ) ... (ارتヘعれ نسبتヰا  لتيو في أصل التحواれ الكبرى التي شヰدها المغرゆ، توجد ظاهرة التمدين ا >>

نسمة، فإن اتجاه التطور الذヵ حصل  222.222كان هذا التحول قد طرأ لصالح المدن، التي يヘوベ عدد سكانヰا 
خال العشرين سنة اأخيرة كان مطبوعا بإعادة اانتشار، لحساゆ المدن المتوسطة و الصغرى، سواء فيما يخص 

التمركز في : و تظل هذه الظاهرة متسمة بتヘاوتاれ واضحة أهمヰا. يرة النموالتوزيع الجغرافي أو ما يتعلベ بوث
بعض المدن الكبرى، و الطابع الساحلي،  الذヵ يتجسد في هيمنة الساحل اأطلسي، و بخاصة في المحور الممتد 

ベالتناس ュا الجمالي بين القنيطرة و الجديدة، و عدベفي وجود مناط ヴَيتجل ヵمن لذ ゆجان ヴحضرية إل れظل ベاط
،ヵقروية داخل النسيج الحضر  ベو الخصاص الماحظ  في المراف ،ベو كذا من خال انتشار السكن غير الائ

<<.إلヴ ترييف بعض المجااれ الحضريةヴ اأساسية، مَما أفض  

  www.rdh50.maـ  1 – 1ركيبي للتقرير العاュ، ص ، المستقبل يشيد و اأفضل ممكن، ملخص ت 0204سنة من التنمية البشرية و آفاベ سنة  42اللجنة المديرية، ـ  

 
 

http://www.hcp.ma/
http://www.hcp.ma/
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 :بتヨعن إنجコゅ الヨطゆヲヤ الヲثゅئق( ヵ ) اقゲأ  
 (ن  3) إلヴ مبيゅن منゅسゆ؛  1معطيれゅ الوثيقる رقュ  (ي ) حول  -1

                                                                                                (    ن 1) الريفيる في المغرゆ  السゅكنる الحضريる و るتطور نسبる السゅكن (ヵ ) صف اعتمゅدا عヴヤ المبيゅن الذヵ أنجزته  -2
 (ن  1)                                        2تطور السゅكنる الحضريる بゅلمغرゆ اعتمゅدا عヴヤ الوثيقる رقュ  (ي)فسر  -3
 (ن  3)                                                             :  مゅ يأتي 3و  2رقュ  نيمن الوثيقت( ي ) استخرج -4

   تحديれゅ التمدين السريع:   2يقる من الوث - آ    
     ゆ-  る3من الوثيق    : るالمغربي るالمدين るهر أزمゅمظ 

5-  れدرس ゅم ヴヤدا عゅالتدابير المتخذة ( ين ) تبرز فقرة مركزة  ( ي) اكتب اعتمるヰاجヲヨه لゅヌمるمコأ ゲ ヨالــال ラـدヨبــゲــيـغ る
 ヴヤعヨالンヲعي  ستゅヨ(ن  2)                                                                                                     ااجت 

................................ 

 ااختيار بين مヲضヲعين مقاليين:  01/01: مادり التاريخ : ثانيا
 
 :اكتب في أحد الヲヨضヲعين اآتيين                             

メヱع اأヲضヲヨال: 
 

るيケゅヨااستع るسゅالسي ロゅتج るبケゅغヨفعل ال キヱキケ ケゅأث ゅヨم るيゅヨالح ュゅヌعه لنヲツبعد خ ヵケゅヨااستع メلاستغا ゆゲغヨال チゲتع.  
 :فيه مゅ يأتي(  ين )  تヲضح  ゅمقゅلي ゅمヲضヲع(  ヵ)اكتب 
- ゅヨااستع メااستغا ゲهゅヌبي؛مゲغヨع الヨجتヨال ヴヤته عゅسゅムانع ヱ ヵキゅダااقت ラيداヨفي ال ヵケ 
- るنيゅالث るيヨلゅالع ゆゲالح ネاندا キヱحد ヴإل るيゅヨالح れゅطヤاء سコإ るبيゲغヨال るنيヅヲال るكゲفعل الح キヱキケ. 

 
 :الヲヨضヲع الثاني

 
 ラゲالق メخا るبيゲالغ ゅبケヱأ れدヰااجت 11ش ヱ ヵゲムيين الفヲستヨال ヴヤع ゅهゲس أثムانع るيキゅダاقت れاヲعيتحゅヨ .  

 
 るثيقヲال: 

ュ وادة  ュ2141 وادة الحركة  العمالية بانجلترا، وسجل البيان الشيوعي سنة  21شヰدれ اأربعيناれ من القرن >>    
ومع ذلポ انتれヰ المحاواれ الثورية لتلポ الヘترة إلヴ فشل، فقد سحقれ الحركة العمالية الヘرنسية علヴ أيدヵ جيوش . الماركسية

<<.نيدها من قبل البورجوازيةالヘاحين التي جرى تج  

22: ص   2110،    2. دار الحداثة ، بيروれ ،ط. أزمة اإمبريالية ، أزمة بنيوية : سمير أمين                               

  
: مゅ يأتي فيه( ヵ)تヲضح  مムتسبゅتك لムتゅبる مヲضネヲ مقゅلي (ヵ)استثヱゲヨ بゅلヲثيقる(استعيني ) استعن        

キゅダيる التي عゲفゅヰ قطゅعي الفاحヱ る الダنゅعる في أヱケヱبゅ الغゲبيる ـ التحヲاれ ااقت  
れاヲالتح ログヰل るيゲムالف ヱ るعيゅヨااجت れゅسゅムـ اانع.  
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سヤم  

 التنقيط
ااشــتــغــاメ بــالـــヲثــائـــق :  مادり الجغゲافيا   

 ...  الヨقيサゅ، الヨفتゥゅ، العنヲاラ‘ الدقる في اإنجコゅ: اإنجコゅ يゲاعي أسゅسيれゅ إنجاコ مらياラ مناسب  - 0 
ل تゲاجع مثيヤتゅヰ كل مゅ يفيد التゴايد  الヨستゲヨ  لنسبる سゅكنる الヨدラ  مقゅب: تヲトر الساكنتين الحضゲية ヱ القヱゲيةـ ヱصف 2

 .بケΕゅيゅف
:2ـ تفسيゲ تヲトر الساكنة الحضゲية اعتヨادا عヴヤ الヲثيقة رقم  2  
-  るامل اآتيヲلعゅب るيゲツالح るكنゅالس ケヲتط ゲيفس  :  
...جفゅف ヱ نقص تجヰيゴ العゅلم القヵヱゲالヰجりゲ القヱゲيる من اケΕيゅف نحヲ الヨدラ بحムم الـ   
- メヲتح  るيヱゲالق ゴاكゲヨبعض ال ヴيإلゲツحる ヲت るنتيجるيゲツالح れاケداヨسع ال ゅيケاキإ ゅヰنيفダت りキゅإع ヱ ラدヨヤل 
 . الヨدゅ ラكنケるتفネゅ معدメ التゅムثゲ الطبيعي لسا  -
:ـ   ااستゲガاァ من الヲثائق 4  
مヲاجるヰ مゅゼكل البنيれゅ التحتيる لヤنقل ヱ الダحヱ る السムن، تحسين ヱゲドف  :تحديれゅ التヨدين السゲيع:  2من الヲثيقة  -آ  

ヲالت ヱ ،るيゲツالح るكنゅعيش الس ヵゲツطيط الحガالت ヱ れاゴيヰتجヤلي لゅجヨيع الコس るيゃكل البيゅゼヨحل ال   
ゆ-  قمケ るثيقヲ3من ال  :るبيゲغヨال るدينヨال るمコأ ゲهゅヌم  
 تゲヨكゴ معヌم السラゅム الحゲツيين بゅلヨدラ الムبヱ ンゲ تゲヨكゴ جل الヨدラ في الゲゼيط السゅحヤي: الヨجゅلي تفれヱゅال  -
キ   ヱاخل النسيج الحヵゲツ قヱゲيヤドるت ゲツيる إلヴ جゅنب أخンゲ غيゆゅ  التنゅسق الجゅヨلي الヨتヨثل في ヱجキヲ منヅゅق ح - 

ラدヨييف الゲت ヱ فيحダء الゅأحي ケゅゼانت . 
   .....اΕسゅسيるالائق ヱ خソゅダ في  الゲヨافق  انتケゅゼ السムن غيゲ: التفれヱゅ ااجتゅヨعي -
 جتゅヨعيالヨدラ الヨغゲبيる في الヨجメゅ  اا مゅヌهゲ أコمる لヲヨاجるヰإبゲاコ التدابيゲ الヨتりグガ  الفقりゲ كتابةـ  5
  ゅヰعي  مثل تتم فيゅヨااجت ラيداヨلゅب るصゅガامج الゲبعض الب ヴإل りケゅاإش: 
  ......بゲنゅمج مدラ بدラヱ صفيح  -بゲامج السムن ااجتゅヨعي سりケキゅ الヅヲنيる لヤتنヨيる البゲゼيる  الヨب -
-  るبケゅمحるشゅゼヰال ヱ ゲعي الفقゅヨء ااجتゅダاإقヱ......  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 ラ  
1 ラ  
 
 
1 ラ  
 
 
 

 
3 ラ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ラ  
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:ضヲعين مقاليينااختيار بين مヲ: مادり التاريخ  
 

メヱع اأヲضヲヨال:  
(ラ 5..5) خゅتるヨ منゅسبる  ـ  ヱ(5,5 ラ)ضヱ ゥヲمنطقيる التヨダيم  ـ( ラ 5..5)مقدمる منゅسبる : الجانب الヨنヰجي: ـ أヱا  

التعبيゲ التケゅيガي ـ سامる الヤغる ـ شムل تقديم الヨنتァヲ : الجانب الشヤムي: ثانيا -   
              :الجانب الヨعゲفي: ـ ثالثا

 1 - ヌمヨال ヴヤاساته عムانع ヱ ヵااقتصاد ンヲستヨال ヴヤع ヵارヨااستع メااستغا ゲبياهゲغヨع الヨجت : 
*ヵااقتصاد ンヲستヨال ヴヤع ヵارヨااستع メااستغا ゲاهヌم: 

- ヱ اضيケΕا キヲأج ヴヤع りゲالسيط ヱ الفاحي ラゅااستيط るسケゅヨم  ゆゅحس ヴヤع るيقيヲالتس れゅاعケゴلゅب ュゅヨااهت 

るيゼعيヨال れゅاعケゴال 

 (......خゅصる الفヲسفヅゅ)ヱتダديゲهゅ   استゲガاァ الヨعラキゅ : الطبيعيるالبゲゼيヱ る لヲヨاキケ استغاメ ا -

-  ケゅムاحتケゅالتجり  るجنبيΕا れゅنتجヨلゅب るبيゲغヨال ベヲالس ベاゲإغ ヱ بيينヱケヱΕمن قبل ا.... 

* ヴヤع れاساムبياانعゲغヨع الヨجتヨال: 

 .....ケヲヰド نガب جديدり مゲتبطる بゅلقンヲ ااستعケゅヨيるـ 

يعゅنラヲ من  إلヴ عメゅヨ مأجケヲينヱ الحゲفيين  ヱ التجヱ ケゅ تحヲيヰヤم الفاحين تケゲツ القبヤيヱ る  لتقヤيديるتفムيك البنيれゅ ا -
 .... البヱ サぽ التヨヰيش

 جゲاء تヲسع الヨدゅ ラ من مゅゼكل اقتキゅダيヱ るاجتゅヨعيるمゅ صゅحبヱヰالヰجりゲ من اケΕيゅف إلヴ الヨدラ ـ 

 .اع الحゆゲ العالヨية الثانيةإلヴ حدヱد اند سトヤاれ الحヨايةردヱد فعل الحゲكة الヅヲنية إコاء  - 2
 

اΕجنبيヲ るجれゅ تمثل الゅヌヨهゲاヱ れ ااحتجゅجヱ れゅ مقヅゅعる الヨن بنヰج أسゅليب عديدり عケゅヨمقヱゅمる ااستـ    
 .....النヅゅゼ الحゴبي ヱ الダحفيـ 

- れゅإصاحゅب るلبゅطヨال..... 

 

 

 

 
 
 
2 ラ  
1 ラ  
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 :الヲヨضヲع الثاني 

(ラ 5..5) خゅتるヨ منゅسبる  ـ  (ラ 5.5)طقيる التヨダيم ヱضヱ ゥヲمن ـ( ラ 5..5)مقدمる منゅسبる : الجانب الヨنヰجي: ـ أヱا  
التعبيゲ التケゅيガي ـ سامる الヤغる ـ شムل تقديم الヨنتァヲ : الجانب الشヤムي: ثانيا -  

              :الجانب الヨعゲفي: ـ ثالثا
 :أヱرヱبا الغゲبيةب  الفاحة ヱ الصناعة قトاعي في التحヲاれ ااقتصادية -0

 * るالفاحي れاヲالتح: 

-  ゲيヲتطるيゲダالع れゅالتقني メゅخキإ ヱ るاعيケゴليب الゅسΕا 

-  るتبطゲم るليゅヨأسケ るفاح コヱゲب ヵケゅالتج ヱ عيゅنダعين الゅلقطゅب 

- るيキヱキゲヨال ヱ ァゅحجم اإنت ネゅتفケا ヱ るالفاحي れゅنتجヨال ネヲتن  

 :لتحヲاれ الダنゅعيるا *

-  るقゅطヤل りجديد ケキゅダم ケヲヰドりケヲمتط れゅالتقني ヱ れاΔثف لムم メゅヨاستع  ヱ.... 

  صنゅعれゅ جديدヱ り متطりケヲفネヱゲ تゴايد ااستثケゅヨاれ في  -

 .....تゴايد حجم اإنتヱ ァゅ تنヲعه ヱ تحسن جキヲته ـ 

.ااقتキゅダيる التحヲاれゅ れ ااجتゅヨعيヱ る الفゲムيる النゅتجる عناانعゅムسـ  2  
 *れゅسゅムاانع るعيゅヨااجت: 

ヱ تعيش ヱسゅئل اإنتァゅ  تヨتヤكغنيヅ  るبقる بゲجヲاコيる: تينمتنゅقツتحメヲ في البنيる ااجتゅヨعيヅ ケヲヰド るبقتين الـ 
 るهيゅفゲال ヱ ءゅخゲفي ال 

 مケゴيヱゅ る تعيش أヱضゅعفقيりゲ مستغるヤ من ゲヅف البケヲجヲاコيヅ  るبقる عゅヨليる ـ 
...(.في ヱゲドف قゅسيる العヨل، سゅءتゼغيل اヅΕفヱ  メゅالن انガفチゅ اΕجケヲ ـ )   

  * れゅسゅムاانع るيゲムالف 
 .ةلماعكرد فعل لبؤس الطبقة ال وااشتراكية الطوباوية   العلميةااشتراكية  :ااشتراكي ــ بروز التيار

.تنヌيれゅヨ عゅヨليる تطゅلب بحقベヲ العメゅヨ من أجل تحسين شヅヱゲ العヨلتムゼيل  :نヲゼء الحゲكる العゅヨليヱ る العヨل النقゅبي ـ   
(....التأمينتحديد سゅعれゅ العヨل،الحد من تゼغيل اヅΕفメゅ،)الヨنるヨヌ لゼヤغل قヲانين كゅل: ـ تحقيق بعض الゅムヨسب  
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شヰادり الムらالヲريالنيل  اامتحاラ الجヵヲヰ الヲヨحد الصفحة 4/4   
س 2   コاإنجا りنيه   مـدヲي りرヱ2102 د  

*3 س 2 ヱ العュヲヤ الشゲعية بالتعヤيم العュヲヤ التجゲيらية ヱ العュヲヤ الゲياضية : لشعらة أヱ الヨسヤكا  الヨعامـل 
* عュヲヤ ااقتصاد ヱ التدبيゲ  -اأصيل     

 
لسنة اأヱلヴا  

 りادヨالــاريــتــال :ال ヱ افــجــخゲاــيــغ  
 

 عناصゲ اإجابة ヱ سヤم التنقيط
 
 

 اأكاديヨية الجヲヰية لヤتゲبية ヱالتヲムين
ンゲらムيضاء الらة الدار الヰلج 

 

 

 
 

 :الヲヨضヲع الثاني 

(ラ 5..5) خゅتるヨ منゅسبる  ـ  ヱ(5,5 ラ)ضヱ ゥヲمنطقيる التヨダيم  ـ( ラ 5..5)مقدمる منゅسبる : الجانب الヨنヰجي: ـ أヱا  
التعبيゲ التケゅيガي ـ سامる الヤغる ـ شムل تقديم الヨنتァヲ : الجانب الشヤムي: ثانيا -   

              :الجانب الヨعゲفي: ـ ثالثا
 :في كل من إيトاليا ヱ ألヨانيا ةالديムتاتヲري اأنヨヌةالتヲトراれ التي أفضت إلヲヰド ヴر  -2

 :يムヨن استحضار: بالنسらة إيトاليا*
- ュعد  るعيゅヨااجت ヱ るيキゅダكل ااقتゅゼヨقم الゅتف ヱ سيゅالسي ケاゲااستقヴلヱΕا るيヨلゅالع ゆゲبعد الح....  
 .....انتケゅゼ اΕفケゅム الヨتطゲفヱ る انュゅヨツ الطبقれゅ الヲسطヴ إلヴ الفゅشيる ـ      

 :فيヨا يガص ألヨانيا* 
 جتゅヨعيるفゼل حヲムمる فيケゅヨ في حل الゅゼヨكل ااقتキゅダيヱ る ااヱ  انعゅムسれゅ معゅهدり فゲسヵゅ ـ 
-  るمコاء  أゲمن ج ゅنيゅヨضع في ألヲقم الゅم         1121تفムالح ヴإل ゲヤهت メヲصヱ ヱ 

 :مساهヨة السياسة التヲسعية لأنヨヌة الديムتاتヲرية في انداع الحゆゲ العالヨية الثانية  - 2
- ヴダقΕا ベゲゼني في الゅبゅسع اليヲالت 
-  るゼحبヤلي لゅاإيط ヱゴالغ 
-  るقيゲゼال ゅبヱケヱفي أ ヵコゅسع النヲالت  ゅنيヲلヲلب ヵコゅالن ヱゴبعد الغ ゆゲالح ネانداヱ るليヱالد れゅالعاق ゲتヲت 

 . النتائج ااقتصادية لヤحゆゲ العالヨية الثانية - 2
 : النتائج ااقتصادية*       

        - ゆゲليف الحゅムت ネゅتفケا ヱ るالتحتي れゅالبني ゲتدمي 
        - るيケゅالتج れاキゅبヨال ヱ عيゅنダال ヱ الفاحي ァゅاجع اإنتゲت 

        - るجيケゅガال るنيヲديヨال ネゅتفケا  るبيケヱΕا メヱدヤل 
 . النتائج السياسية  الらヨاشりゲ لヤحゆゲ العالヨية الثانية *       
- りتحدヨمم الΕا るゃء هيゅゼإن 
- ゅبヱケヱΕ るسيゅالسي るيطゲガال ゲتغيي 
  ....شتゲاكيغゲبي ケأسゅヨلي ヱ شゲقي ا: بコヱゲ قヲتين جديدتين لقيりキゅ العゅلم ヱ انقسュゅ هグا اΕخيゲ إلヴ معسゲムين -
- ゅبヱケヱأ ァケゅخ ヴسي إلゅالثقل السي メゅانتق.... 

 


