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(مヲضヲع إجゅらرヵ )بゅلヲثゅئق ااشتغメゅ    10/10:  مりキゅ الجغゲافيゅ : أヱا  
 

 :ـ تطケヲ عや キギلسヱ ラゅム حや るダلفキゲ من やلゅヨء في やلヨغや1 : ゆゲلヲثيケ るボقم 
 るレلسや 1685 1665 2555 2512 2520 

るヨنس ラヲيヤヨب ラゅムلسや キギ36,6 32,8 28,4 26,8 10,1 ع 
 や 2085 1160 1515 663 066لسるレ/3بمحや るダلفキゲ من やلゅヨء 

 www.hcp.ma: ـ مヲقع やلヱギレヨبيや るلسゅميる لガわヤطيط   や1  ،2555  ソ ،484أヱケヱبي، やأمن やلゅヨئي やلعゲبي، ケやキ باメ ، بيヅ ، れヱゲ –ـ مゲكز やلやケギسや れゅلعゲبي  
 www.http:diffaf.blogspot.com:  ـ やلヲヨقع やإلヱゲわムني  2512أبゲيل . ـ مجるヤ ضفゅف

 : や2لヲثيケ るボقم 
تسゅهم やلヨيや ロゅلعキゅمやヱ るلヱグボヨفや れゅلゅレダعيる في تギهや ケヲلヨجや メゅلヨغゲبي، クま تヤらغ やلヨيや ロゅلレヨزليや るلعキゅمる سヲレيゅ حやヲلي  <<       
855 ュ ラヲيヤ3م ヴلま لダت   ラقع أヲわヨلや منヱ ،655 ュ ラヲيヤ2525في أفق  3م  ゅヰレ385م  ゅヰレف مグボت ،るيヲツلعや キやヲヨلや ن منヅ ألف

43    ヱ ケゅحらلや 35في   キやヲヨヤلヱ れやギيらヨヤف لんムヨلや ュやギガわاسやヱ るعيゅレダلや れゅفヱグボヨلや ヵキぽتヱ  るيヤخやギلや るئيゅヨلや チやヲأحや في
ゅヰتキヲج ケヲهギتヱ るئيゅヨلや るشゲلفや ゐヲヤت ヴلま るعيやケلزや るطゼأنや في るتيゅسفヲلفや .فيヲلجや ロゅيヨلや ラياحظ  أヱ ヴلま لダت ゅيヲレس るヤغわسヨلや る

0 ュ ゲ3مايي
   ンギعわي اتわلやヱ ゅهキギتج れゅنيゅムمま لكグب りコヱゅجわ1م ュケゅيヤ3م

في やلسるレ خاや メلسや れやヲレلヨطيりゲ،مゅヨ سゅهم في تヤボيص  
، مヤガفる بグلك やنعゅムسや れゅقキゅダわيやヱ るجゅヨわعيヱ る بيゃيる من خソゅダ مゅئي ゲ(4/1 )بع やلفゲشや れゅلゅヨئيや るلレヅゅらيる بゅلヨغゆゲ بحやヲلي やل

や りケキゅلفاحين لأやケضي やلزやケعيヱ ،るفや ラやギボلゼغل ケやヱتفネゅ تヤムفや るسや ァやゲガわلヨيや ロゅلجヲفيヱ ،るتجفيف やلゅレヨبع やヱلらحيヱ れやゲمغ
 >>.ヱتギهや ケヲلغطゅء やلゅらレتي

      w.w.w.miner.gov.ma(visité le 30/04/2014 ) 
 

 :や3لヲثيケ るボقم 
 >>  らش ヱأ ヵヱやゲيم صحヤقま بي فيゲلعや نヅヲلや منゲらأكや لجزءや عボأقل من ي ヴلま ケゅأمطや メギط معらヰحيث ي ، ヵヱやゲ105ه صح 

مسゅحれゅ شゅسعる مレه مりキギヰ بゅلダわحゲ ، كゅヨ أや ラأمطケゅ تゲتムز في شゲيط ضيق بヨحりやキゅ سやヲحل やلらحケゅ  في やلسるレ مゅヨ يجعل/ مヤم
 れゅحيطヨلやヱ ...キケやヲヨلや ラأ ヴلま ائلギلや ゲيゼتヱ لや ヴヤع りゲヌわレヨلや るيヨレわلや れゅجゅاتفي بح ギق るحゅわヨلや るئيゅヨلやゅヨヤع ،ギعيらلや ンギヨ  ポゅレه ラأ

るヤئゅه るئيゅم るفيヲج りヱゲث .ゲبيギわي لヨヤطط عガضع مヱ ュلز やグヰلヱるئيゅヨلや ケキゅダヨلや ئي منゅヨلや لعجزやるيヲلヱأや ءゅعطま مع ،  るيヨレわل
るلسطحيや るئيゅヨلや ケキゅダヨلやキゅダヨلや بطケ メمن خا ،ロギمヱ ベやゲلعやヱ ュゅゼلや في るئيゅヨلや ケ  عيゅレダلや ゲヰレلや بطケヱ ، るبيゲلعや りゲلجزيや ヴلま

ヤلやيلレلや ゲヰレي بらيヱ ،るكゲわゼヨلや るئيゅヨلや チやヲأحや るسやケキ ، ュヲボتヱ ロゅيヨلや ラヱぽゼب ヴレتع るميヲق るゃهي ゐやギحまヱ  ゲダحヱ れゅسやケギلや ءやゲبإج
ゅヰغالわطيط اسガわلやヱ るئيゅヨلや キケやヲヨلや. 

     ムس ゲんأك ラأ るわفヤヨلや ゲهやヲヌلや منヱلや ラゅلمゅع るعやケلزゅب ラヲヤヨبي يعゲلعや るئيسيゲلや ケゅヰأنや بعゅレم ラأヱ ،(يレلやل ヱ やれやゲلف ヱ ヤجキる. )..
 るبيゲلعやるボطレヨلや ァケゅع خボلك من ( ... )تク هらヤطわي ゅمヱ يعيらلطや コゅلغゅل بヨتع ゲحらلや ロゅمي るيヤمل تحゅمع ヴヤيج عヤガلや メヱキ コゅムتケやヱ

るツهゅليف بゅムتヱ るنゅصيヱ ギيギتج ( ... )ヱ キゅヨわعや أや ロゅمي ヴヤبي عゲلعや ゆゲغヨلや るボطレヨضي بやケأや مヌنمعヱ ゅヰتゅらヤボتヱ ケゅمطギ في ゅヰتケ
 >>.ゅツنゅヰ في مやヲضع أخンゲي، ヱفمやヲضع

                    ラゅسムلや ラゅبي :  حゲلعや نヅヲلや في るئيゅヨلや りヱゲんلや . ،キギع ،りギحヲلや るヤ8.مج،ソ110  116ـ ゲダわفب 

 

http://www.hcp.ma/
http://www.http:diffaf.blogspot.com
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 :الヲثゅئق بتヨعن إنجコゅ الヨطゆヲヤ( ヵ)اقゲأ     
    1-   メヲح(ヵ) ب るصゅガلや れゅعطيヨلや ءゅヨلや من キゲلفや るダح(طボف ) قمケ るボثيヲلや في  りキケやヲلや1 ヴلま  ラゅيらسبمゅレم          (3  ラ)     
    2 -  ヴヤع やキゅヨわعや قمケ るボثيヲلや1 ヱ ラゅيらヨلや أنجزته ヵグلや  :                                                                         (1 ラ) 

     تطケヲ عや キギلسラゅム بゅلヨغヱ ゆゲن やلゅヨء تطケヲ حや るダلفキゲ م (ヵ) صفـ        
  تطケヲ عや キギلسラゅム بゅلヨغや ヱゆゲلفキゲ من やلゅヨء  تطケヲ حるダبين  やلعاقヤガ (ヵ) るصاتتـ        

   3-   ァゲガاتت(ヵ) ボثيヲلや يأتيمن ゅين مわ : 
      * るボثيヲلや قم منケ2:  ゆゲغヨلゅب ロゅيヨلや るضعيヲل りيزヨヨلや れゅصيゅガلやゲفسヱ(ヵ)ثيهヲلや من نفس ゅنطاقや ゅ  るボ             (2 ラ) 

   *  るボثيヲلや قم منケ3:  ـ や في るئيゅヨلや キケやヲヨلや جهやヲي تわلや れゅيギحわلやلمゅبي لعゲلعや؛                                              (2ラ) 
                                                                       .やلحや メヲヤلるレムヨヨ لわجコヱゅهゅـ                             

                                                                                  や.                      (2ラ.)لعゲبي عゅلمفيゅヰ بゅヌهや りゲلダわحヱ ゲأسゅليب مゅムفحゅヰわ في やل (ين)تعゲففりゲボ مゲكزり  (ヵ)اكتب  ـ 4   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ゅنيゅريخ : ثゅالت りキゅليين .                  10/10: مゅعين مقヲضヲر بين مゅااختي 
 

         らـ اكت(ヵ )ポرゅعين افي أح حسب اختيヲضヲヨيينآتد ال:  
 

 :メヱع اأヲضヲヨال       
   ゲغヨال るبيヱرヱاأ るريゅヨااتتع ンヲيه اتتدرجت القヤع るريゅヨااتتع ヅヲضغヤل ゅヰرتتゅヨء مゅأثن るيゲムعس れゅヰاجヲم チヲガل ゆ
        ラゲالق メ11خا るيه تنヤع るيゅヨالح ュゅヌن チゲا بعد فグك ヱ ،ュ1112 . 
 

          らـ اكت(ヵ)  ゅليゅボم  ゅعヲضヲضح مヲفيه (ين )ت: 
       ラゲボلや メخا るبيケヱأや ـ るبيゲغヨلや るيゲムلعسや れゅヰجやヲヨلや 16ـュ. 
 .ヱ1634  1612مや るلヨسヤحや るلヨغゲبيる لاحわاや メأヱケヱبي مゅ بين やلヱゅボヨـ       
 .  やلヱゅボヨمるهログ ـ عやヲمل تヲقف       

  الヲヨضヲع الゅんني:
  

 れゅفي العاق ゲتヲالتヱ عيゅヨر ااجتヲالتدهヱ ヵキゅااقتص ュコلتأゅب ヴلヱاأ るيヨلゅالع ゆゲبعد الح ゅربヱأ るيヤع الداخゅضヱاأ れゴيヨت
ゲهم في انداع الحゅت ゅヨم るليヱالدるنيゅんال るيヨلゅالع ゆ.  

  
:فيه( ين ) تらينمヲضヲعゅ مゅボليゅ ( ヵ)اكتب    

.تゅヰ عや ヴヤلゲガيطや るلسيゅسيる أケヱبゅمعゅهや れやギلساヱ ュمヤガفゅـ       
    .やاجゅヨわعيやヱ るلسيゅسيやキ るخل أケヱبやゅنعゅムسゅتや ゅヰاقキゅダわيヱ ヱ る 1626أコمる  ـ    
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2- 3* العュヲヤ التجゲيらيヱ る الゲيゅضيヱ る العュヲヤ  :الشعるら أヱ الヨسヤك الヨعゅمل 

 るعيゲيم اأصيل  الشヤلتعゅب- ゲالتدبي ヱ キゅااقتص ュヲヤع*  
るالسن ヴلヱاأ  りキゅヨال :    ゅافيゲالجغ ヱ ريخゅالت  

تتدراكيるالدヱرり اا  るبــــゅاإجـــ ゲصـــゅعــنـــ 

る ــــゅبـــゲ اإجـــゅصـــنــع  تヤم التنقيط 
 

 ゅافيゲالجغ りキゅــغــتــااش : م メゅلــبゅثـــヲئــゅقـــ  
  

                                             يゲاعي أتゅتيれゅ اإنجコゅـ إنجコゅ مらيラゅ منゅتب  1
                             :1الヲثيقる رقم الらヨيヱ ラゅمن خاヱ メ ااتتガاソ  الヲصفـ  2

  ،ゆゲغヨلゅب ラゅムلسや キギلع ゲヨわمس ギيやتز ヱ ءゅヨلや من キゲلفや るダصل لحやヲわجع مやゲصف: تヲلや أ ـ   
  ゆ ـ ソاガわسや بين ت るلعاقやطケヲ キギء عゅヨلや من キゲلفや るダح ケヲتط ヱ ラゅムلسや : ラゅムلسや キギع ギيやتز ゅヨヤك
 ءゅلヨغゆゲ تやゲجعت حや るダلفキゲ من やلゅヨب
   3 .れゅمعطي ァاゲガاتت:  

      るثيقヲ( :2)من ال  
:ゆゲغヨلゅب ロゅيヨلや るضعيヲل りيزヨヨلや れゅصيゅガلや  *   

....تや ゐヲヤلヨيや ロゅلسطحيヱ るتギهケヲ جキヲتゅヰ  ـ      
  تヤボص حجم やلヨيや ロゅلجヲفيや るلわヨجりキギ مケゅボنる مع مんيや ゅヰわヤلヨسわغるヤ  ـ    

:ゲفسيわلや ゲصゅレع*      
   るئيゅヨلや チやヲأحや ゐヲヤفي ت るعيゅレダلや れゅفヱグボヨلやヱ るمキゅلعや ロゅيヨلや るヨهゅـ مس  
  ヱ れやギيらヨヤف لんムヨلや ュやギガわاسや ـ りギヨلأس..  
   るفيヲلجや ロゅيヨヤل ヅゲفヨلやヱ فんムヨلや メغاわاسや ـ  

(: 3) الヲثيقる من       
: れゅيギحわلや *  

  るيヨレわلや れゅجيゅمع ح るنケゅボم るئيゅヨلや キケやヲヨلや في ソゅダـ خ  
 ロゅيヨلや أهم  منや يبダレヤل るعيやケلزや るطゼأنや ポاヰわسや ـ 

ケゅحらلや ロゅمي るيヤتح るفヤムت ネゅتفケや ـ 
 るبيゲلعや るボطレヨلや ァケゅخ るئيسيゲلや ケゅヰأنや بعゅレم ギجやヲـ ت 

: メヲヤلحや * 
ヱゲんلゅن بヤボعヨلや ュゅヨわاهや ـ るفيヲلجや るئيゅヨلや れや  

やسわغاや メلや キケやヲヨلゅヨئيや るلسطحيる من خاメ مケゅゼيع やلゲبط بين مケキゅダهゅ ـ    
 ゅヰغالわطيط اسガわلやヱ るئيゅヨلや キケやヲヨلや るسやケギل るميヲق れゅゃهي ゐやギحま ـ 

4  りゲفق るبゅـ كت:  
شらه  るヱ في やلヅゅレヨق やلجゅفや るلダわحゲ كأحギ أشや メゅムلギわهや ケヲلヵグ يダيب やأنや るヨヌلらيゃيや るلゼヰـ تعゲيف * 

るفゅلجや.  
:أسゅليب やلゅムヨفحる ـ*  
....やلزやケعる حسب خطや ヅヲلわسヲيる /تらんيت やلゲمや/メゅلゼわجيゲ :أسゅليب تレボيる ـ    
تヌレيم معヤボن / やلヨسやギわمや  るلヨレわيるـ مع خゅダئص やلらيや るゃلجゅفる تムييف やأنゼطや るلزやケعيる : أسゅليب やقキゅダわيるـ  

...لゲヤعي لガわفيف やلツغط عや ヴヤلやゲヨعي  
مゅムفحや るأميヱ るنや ゲゼلヲعي  بガطりケヲ /محケゅبや るلゅゼヰشる في やلヅゅレヨق やلجゅفる : أسゅليب やجゅヨわعيるـ   

りゲهゅヌلや...  
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ゅنـــيـــゅريخ: ثـــゅالت りキゅم:  
10/10  .  メヱع اأヲضヲヨال 

  (0..5) ـ خゅتるヨ مゅレسヱ(5.0) るらضヱ ゥヲمレطボيや  るلヨダわيم ـ (  0..5)مゅレسるら  مギボمる :الجゅنب الヨنヰجي
:الجゅنب الヨعゲفي  

1 るبيゲغヨال るيゲムالعس れゅヰاجヲヨـ ال- ベ メخا るربيヱ11 اأュ : 
 في معゲكま るيسヤي يるفゲنسやل لヨれやヲボヤغゆゲ لヱゅボヨمや るأميゲ عや ギらلヱ ケキゅボ مやヲجや  るヰلヨغゆゲ ـ キعم やل  

  -   るيレلا مغ りギهゅقيع معヲت ゅヰتゅفヤガمヱ 
  メゅعわفや أ ـ ゅنيゅらسま りケヱゅجヨلや ئلゅらボلや مع ゐやギح ヱ ゆゲغヨلや メゅヨゼب ゅヰل るヨهزي ゆゲغヨلやفي   ラやヲتط ゆゲح 
  - チゲح  فヤダلや りギهゅ1685مع ヱ ゅヰتゅفヤガم.   
 :(1134 /1112) قヱゅمる الヨسヤحるالヨـ  2
    ゆヲレلجや るمヱゅボـ مヱ سطヲわヨلや سヤヅأや るمヱゅボم 
   - るمヱゅボيف  مゲلやヱゲيらムلや سヤヅأや...                                                                                
3 るحヤسヨال るمヱゅقヨقف الヲامل تヲـ ع  :ヵゲムلعسや ぽفゅムわلや ュやギنعや- るمヱゅボヨلや れゅكゲسيق بين حレわلや ゆゅغي 

    - ケゅらムلや キやヲボلや ケヱキ.... 
  لわعらيや ゲلケゅわيガي ـ شムل تギボيم やلァヲわレヨسامや るلヤغる ـ  や:  ـ الجゅنب الشヤムي

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
  

 الヲヨضヲع الゅんني:
 

(0..5)ـ خゅتるヨ مゅレسるら ( 5.0)ـ  ヱضヱ ゥヲمレطボيや るلヨダわيم ( 0ラ..5)مギボمる مゅレسるら:  الجゅنب الヨنヰجي  
:الヨعゲفيالجゅنب   

  ゅربヱأ るتيゅالسي るيطゲガال ヴヤع ゅヰتゅفヤガمヱ ュالسا れهداゅــ مع:  
* ケヲحヨلや メヱキ ヴヤع るسيゅق れやギهゅعヨء لゅفヤلحや チゲـ ف(ヵゅس ゲف/ラゅمゲج ラゅس/ラヲنゅيゲيي/تヲن /ゲسيف) 
* りギيギج メヱキ ケヲヰド ـ(طيقヤらلや メヱキ/ゅنيヲلヲب/ゅافيコヲغヲي/ゅنيゅمヱケ)  أممや るらダع クヲق تحت نفヅゅレمヱ.  
           ...やقわطネゅ أجزやء من や メヱキلヨحやヱ ケヲخわفゅء やإمケヲヅやゲらيや れゅلケゅわيガيる ـ *

 るيキゅااقتص るمコاأ れゅتゅム1121ــ انع  ゅربヱاخل أキ:  
ケゅأسعや ネゅتفケやヱ مガツわلや ギيやتز/ るبيケヱأや れاヨلعや るヨقيヱ ヵキゅダわاقや ァゅわانや チゅفガنや : るيキゅダわاقや ـ* 

  == } ヵキゅダわقや スゅヨムنや..  
... るلゅطらلや ギيやتز/ ラゅムسヤي لゼعيヨلや ンヲわمس チゅفガنや :  るعيゅヨわاجや  ـ* 

 ... るيヅやゲボヨيギلや るヨヌأنや جعやゲت }= るلゅطらلや فلゅغا جحわمس ヵケヲتゅわムيギلや ギヨلや ギيやتز  :   るسيゅلسيや  ـ* 
  سامや るلヤغる ـ  やلわعらيや ゲلケゅわيガي ـ شムل تギボيم やلァヲわレヨ:  ـ الجゅنب الشヤムي
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