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 امتحان الجه．ي ام．حد لنيل 

 5102 ي．لي．む らورة  -البكال．رياشهاむة 

 :مدة إنجاら س 5

5-3* 
 :امعامل

ــــ．عا ـــــــــــــــ ـــــــــ．ضــــ مــــــــــــ  

 

 أكاむيمية الجه．ية للتربية والتك．ين
البيضاء الكبر・ لجهة الدار   

 

 لوュ الرياضية  والتجريبية والشرعية بالتعليュ اأصيل الع
 *علوュ ااقتصاد والتدبيرـ 

  :الشعبة أو امسلك

 :اماむة اــيــよافــغــجــみ و الــاريــتــال
 اأول :امست．・ 

 
 11/1)بوثائق ااشتغال  : مادة الجغرافيا: أوا
 .الوثゅئق اآتيる بتمعن قصد إنجゅز المطلوゆ (ئي)اقرأ

 ュرق るボ1الوثي  : るالحضري るكنゅبتطور الس るالمئوي るلنسبゅب ゆلمغرゅ(% ) 

0202 (れゅطゅボإس) 1692 1971 1982 1994 2004 2012 れالسنوا 

90 59 55 51 42 35 06 るالحضري るكنゅالس  

 WWW.hcp.ma       (    بتصرف )   موقع المندوبيる السゅميる للتخطيط ـ 

 ュرق るボ0الوثي: 

 

<<  ュلعد るوامش الحضريヰعلى ال るالمراقب るنوني بفعل  قلゅボقوانين التعمير تطبيقاستفحل التحضر غيرال، 

ل شريحる مヰمる من السゅكنる الحضريる و لتبゅين السيゅسる ـيـداخـع مــتتاءュ ممل عゅボريる و تجゅريる ا و بوجود عوا 

دن ــمــط الــيـطـخـلظゅهرة السكن الヰش و أهملれ مسألる تخゅصる る ـゅيـنـعれ ـالحضريる التي تنヰجゅヰ الدولる و التي أول

السكن غير  و أمュゅ تفゅقュ لمختلف الشرائح ااجتمゅعيる، يゅヰヰ العゅボريる و توجبأدواれ التعميرو فتح ااحتيゅطれゅ  هゅو مد   

るيكلヰدة الゅإع るسゅسي るالعمومي れゅالسلط れجヰنوني انتゅボطنيه إلى  ،الゅبترحيل ق ゅأإَم るدة هيكلゅأو بإع るكن مخصصゅم

ヰلتجゅو مده ب るنونيゅボوضعيته ال るبتسوي ヵنونيالسكن السرゅボجه في النسيج الゅدف إدمヰب るالضروري れيزا. 

منュヰ من أقュゅ  عيشون أوضゅع مゅديる و نفسيる قゅسيる، إاَ أن سيゅسる إعゅدة الヰيكلる جعلれ السكゅن خゅصる المرحلين ي

ヵد الحضرヰعلى جودة المش れأثر れلسنوا ゅمفتوح ゅو ظل ورش るع الممنوحボلبゅب ゅهش ゅع و  (...) مسكنゅمن ب ュヰمن

 るعボد البゅبق و عゅعي السゅإلى المحيط ااجتم(نونيゅボالسكن غير ال )واس れゅير فئボء في تفゅالبن るعملي れهمゅس ゅـعـكم る

 るديゅااقتص れゅالتوازن るفي خلخل れاك و تسببヰريف ااستゅمص れلصボفت ゅヰعلى مدخرات れمن اأسر التي اعتمد

 <<.لأسر
0220 – 7ع .الحصيلる و اآفベゅ، مجلる المجゅل الجغرافي و المجتمع المغربي: ゅボنونيمゅجدة صواゆ، إعゅدة هيكلる السكن غير ال               

 

 61و ص   20 ص  الجديدة، مطبعる النجゅح 
  

http://www.hcp.ma/
http://www.hcp.ma/


 

 

 5102 يوليوむ らورة  -البكالورياامتحان الجهوي اموحد لنيل شهاむة 

 ン/ヲ :الصفحة

 التاريみ و الجغよافيا: اماむة        

 るボ3الوثي: 
       << ゅم るااختال الموجود بين الموارد الطبيعي ゅヰالوطني أول ゆإعداد الترا るسゅفي سي るسيゅأس れتزال  اختاا 
و الضغط البشرヵ و الثゅني ذヵ طゅبع اقتصゅدヵ يتمثل في ضعف اإنتゅج و المداخيل، و هنゅك اختال مجゅلي  

 るول اأطلسيヰمع الس るرنゅボلمゅبين واضح ب ゅヰل نفسゅلجبゅلي ياحظ كذلك بゅالتوازن المج ュو عد ،るأو المتوسطي
 るول الداخليヰالس れゅقゅو نط るل إلى ، (...)اأوديゅن الجبゅسك れゅجゅتتدخل  فح ゅتعرف نموا متزايدا بينم るموارد دائم

منتجれゅ السヰول اأكثر تجヰيزا لت⊥نゅفس∠ゅヰ، و التدهور الحゅلي يعكس في الحボيるボ أزمる اجتمゅعيる و ثゅボفيる ا يمكن أن 
ل  .إاَ بتボدュ اقتصゅدヵ و عدالる اجتمゅعيる و تضゅمن أكبر و فعゅل بين الجれゅヰ ت⊥ح∠

لボد أبゅنれ التدخاれ الجزئيる و الボطゅعيる عن عجزهゅ في تجゅوز ااختااれ ااقتصゅديる و ااجتمゅعيる، و تتلخص  
أسس الحفゅظ على مكゅنる هذه المنゅطق الجبليる في البحث عن موارد موازيる، و ا يمكن للسيゅحる إاَ أن تكون حا 

ゅيع. تكميلي るالجبلي ュヰボطゅلمن ュه  إن إشراك السكゅن و اعتمゅد استراتيجيれゅ .(...) محدقゅ د خطرافنزوح السكゅن و ه∠ْجـر⊥

فاحيる واضحる و اارتكゅز على المنظمれゅ الボرويる و إقゅمる تعゅقداれ تحدد المسؤوليれゅ ضمゅنる حボيボيる في سبيل  
وضع  تدبير مائュ للموارد، و أيضゅ وضع تヰيئる ترابيる منゅسبる تボوュ على انتゅボء المجゅاれ الطبيعيる وااجتمゅعيる، و

      <<.ボنيれゅ المنゅسبる و تنويع المゅボربれゅ حسゆ رضى السكゅنتاأولويれゅ و ااختيゅراれ و تخصيص ال

  (بتصرف) ンン3و  ンン3ص، 0222.للنشرベ طゅردار . مゅボربる جديدة في الجغرافيる الجヰويる: ، المغرゆ( إشراف فرانسوا تروان) و آخرون د بريゅن     

 

ゆالمطلو : 

 ( ن ン)                                   إلى مبيان مناسヱ ゆالوثيقة معطياれ ( ヵ)حول  -1

 (ن 1)            ، سكゅن المدن، اعتمゅدا على المبيゅن الذヵ أنجزته تطور نسبる ( ヵ) صف -0
ュفسر ث (ヵ) درسته؛ ゅدا على مゅذلك اعتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ン- استخرج (ヵ ) الوثيمنボو  0 تينン، يأت ゅيم:                                         (ヴ ن)   

 ュرق るボ0أ ـ من الوثي  :  
* ،るالمغربي るلمدينゅنوني بゅボعوامل تفشي السكن غير ال 
 التدابير التي اتخذتゅヰ الدولる لمواجるヰ السكن غير الゅボنوني و اانعكゅسれゅ المترتبる عنゅヰ؛* 

 るボـ من الوثي ゆン : 
 ؛اختااれ سيゅسる إعداد التراゆ الوطني* 
 مظゅهر أزمる النطベゅ الجبلي و كيفيる معゅلجتゅヰ؛* 
ヴ   ـゆاكت (ヵ) رボ(ين) تبرزمركزة ة ف  るالدول ゅヰالتدابير التي اتخذت るلتنميるف المغربيゅ(ن 0) . اأري 
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 3/3 :الصفحة

 التاريみ و الجغよافيا    : اماむة        

 :موضوع مقالي: مادة التاريخ

 :حسب اختيارポ في أحد الヨوضوعيين اآتيين (ي)اكتب 
 

メヱاأ ネوضوヨال: 
عヴヤ  انعムس أثゲها ،تحواれ اقتصاديヱ る ماليる كンゲら 91شヰد العالم الゲأسヨالي خاメ القゲن 

 .الヨيدانين الفゲムي ヱ ااجتヨاعي
 :فيه ما يأتي (ين)توضح موضوعا  (ي)اكتب 

 أسヨالي؛ゲالتحواれ الصناعيヱ る الヨاليる بالعالم الـ 
 ـ تفسيゲ التحواれ ااقتصاديる؛

るااقتصادي れالتحوا ゲع  ـ أثヨجتヨال ヴヤاليعヨأسゲربا الヱفي أ るبيゲالغ . 
 
 

  :الヨوضوネ الثاني
 

   تヨيزれ أヱضاネ أヱربا عقب الحゆゲ العالヨيる اأヱلヴ بالتأュコ ااقتصادي ヱ التوتゲ السياسي، مヨَا 
 .في انداネ الحゆゲ العالヨيる الثانيる التي خヤفت نتائج عديدり ساهم

 :فيه ما يأتي (ين)توضح موضوعا  (ي)اكتب 
 

 るر النتائج السياسيヱـ د  るمコأ ヱ ヴلヱاأ るيヨالعال ゆゲحヤ9191ل ュا في قياるヨال أنظ るتاتوريムدي       
 .إيطاليا ヱ ألヨانيا في كل من

 مساهるヨ السياسる التوسعيる لأنظるヨ الديムتاتوريる  في انداネ الحゆゲ العالヨيる الثانيる؛ـ   
 النتائج ااقتصاديヱ る الらشゲيる  لヤحゆゲ العالヨيる الثانيるـ   



  

 

 

 

 

  

  

 الصفحة

3/1 

 امتحاî الجه．ي ام．حد لنيل 

 5102 ي．لي．む  らورة  -البكال．رياشهاむة 

 :مدة إنجاら س5

2 – 3* 
 :امعامل

سلê التنقيط عناصよ إجابة و  

 أكاむيمية الجه．ية للتربية والتك．ين
 لجهة الدار البيضاء الكبر・ 

 

 لوュ الرياضية  والتجريبية والشرعية بالتعليュ اأصيل الع
 *علوュ ااقتصاد والتدبيرـ 

 

 الشعبة أو امسلك

 :اماむة التاريみ و الجغよافيا 
 ولاأ  :امست．・ 

  91/91: مادり الجغゲافيا
 .. العنوان ،الヨقياサ، نجارالدقる في اإ: الらヨيانمらيان مناسب يゲاعي أساسياれ  إنجاコ ـ 9
 (ن 1.1)ساكنる الヨدن الヨغゲبيる  نسるらتزايد كل ما يفيد : الوصف* :و التヘسير الوصفـ  9

                              *ゲالتفسي :ヰال  るيヱゲالق りゲافي    جゲغヨو الديヨ(ن 1.1)     ـ الن 
 معطياれ من الوثائق ـ استゲガاج  3

 :  9أ ـ من الوثيقる رقم 
 (ラ 1)تヘشي السكن الغير القانوني بالمدラ المغربيる  تヘسيرـ 
  るوميヨالع れطاヤالس るらاقゲـ ضعف م ヱ يقらتط ュعد ゲيヨقوانين التع 
 (ااهتヨاュ بالسムن الヰش ヱ إهヨاメ تガطيط الヨدن)ヱ تらاين السياسる الحضゲيる عوامل عقاريヱ るتجاريる ـ 
 (ラ 0..5): انعكاساته دخل الدولる لمواجるヰ السكن غير القانوني وـ ت 
    *るلヱنتـ : ـ تدخل الدらي  يゲن السムسヤل るالقانوني るالتسوي ヱحيل اゲإما بالت るヤムيヰال りإعاد るسياس  

 ـ تشويه الヨشヰد الحضゲي :  انعムاساته*  
 لヤسムن غيゲ القانوني  اり ادخاراها ヱتفقيゲها ヱعودり بعضヰفقدان اأسゲ الヨستفيد ـ                   

 :  ゆ3 ـ من الوثيقる رقم 
 (ラ 0..5)اختااれ سياسる اعداد التراゆ الوطني  

 ـ اختاメ بين الヨوارد الطらيعيヱ るالضغط الらشゲي       
 ـ ضعف اانتاج ヱالヨداخيل       
 اختاメ  مجالي بين الواجるヰ اأヤヅسيヱ るالヨتوسطيヱ るالヨناヅق الجヤらيヱ るالسヤヰيる ـ       

 :مظاهر أコمる النطاベ الجらلي وكيヘيる معالجتヰا 
 (ن 1.1) : هゲ اأコمるمظا*  

 れتزايد الحاجيا ュأما るوارد اأساسيヨـ نقص في ال 
 ヱهجゲتヰم لヤجらاム   メانـ نزゥヱ الس

 (ن 9)         :معالجتヰا*
ヱ るيコحث عن موارد مواらـ ال  るااقتصادي るفي السياسي るالساكن ポاゲإش 

 るيヤらالج るضي الساكنゲالتي ت れقارباヨالヱ れلوياヱد اأヨتعت るابيゲت  るゃيヰضع تヱ ـ 
 : كل ما يقارゆ النقط التاليる: التدابير التي اتグガتヰا الدولる لتنميる اأرياف المغربيる: ـ كتابる فقرة 4

るالتحتي るلبنيゅوض بヰـ تدابير للن : ،れゅالمستوصف ،ゆء الشروゅالم ،るربヰلك، السدود، الكゅالمس ،ベالطر
... المدارس  
و التنميる  المبゅدرة الوطنيる لتنميる البشريる برامج ااستثمゅر الفاحي و: اجتمゅعيるاقتصゅديる  و  ـ تدابير
るالمندمج....  

 

ンن  
ヱ ن  
 

 
 

ヱ ن  
 
 

 
ن 57.0  

 
 
 
 
 

ن 57.0  
 
 

 
 

 
ヱ70 ن  

 
 

 
 
 
 
ヲ ن  
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 3/2 :الصفحة

 سلê التنقيط  إجابة وعناصよ           التاريみ و الجغよافيا  :اماむة        

 

 

 

 

ヲن 
ヱن 
 
 
 
ンن 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヲن 
 
 
 
 
 
 

 
ヲن 

 
 ااختيار بين موضوعين مقاليين: مادة التاريخ

 :الموضوع اأول

(ن 57.0) خゅتمる منゅسبる  ـ  (ن 5.0) منطボي تصميュ ـ( ن 57.0)مボدمる منゅسبる : الجانゆ المنヰجي: أوا  

(لغる سليمる من اأخطゅء ـ خط واضح و مボروء ـ شكل مボبول في تボديュ المنتوج): الجانゆ الشكلي: ثانيا   

              :الجانゆ المعرفي: ثالثا 

 れالتحوا るوالمالي るبالعالم الرأسماليالصناعي  . 
  *るالصناعي れ(ن 9.1) :التحوا 

ュدボني و العلمي ـ التボالت  : るجيゅاإنت れゅعゅطボجديدة في مختلف ال ゆليゅو أس れゅنيボدخول ت 
 .....تزايد حجュ اإنتゅج و تنوعه و تحسن جودته ـ 
 *るليゅالم れالتحوا: (ヱ70 ن)  

وظيفる ااستثمゅر:  الثボل ااقتصゅدヵ إلى اأبنゅكنتゅボل ا ـ    

بروز مؤسسれゅ احتكゅريる تتحكュ في اأسعゅر بحكュ قوتゅヰ المゅليる  ـ التركيز المゅلي و     

 ... وضالボرالبورصれゅ، : جديدة في التعゅمل المゅليأسゅليゆ ظヰور ـ   
 :صاديةتقاتفسيرالتحواれ ا 

تبني الليبيرالる و منطق المنゅفسる و حريる المبゅدرة ـ التركيز الرأسمゅلي و خلق : ـ طبيعる النظュゅ الرسمゅلي
 ... تكゅريるمؤسسれゅ اح

 ـ تعدد ااختراعれゅ  ( ...التゅيلوريる)ظمる جديدة للتصنيع استعمゅل مصゅدر جديدة للطゅقる ـ  واسゅليゆ وأن -

 ...تزايد ااستثمゅراれ في صنゅعれゅ جديدة و متطورة -
وسゅئل  و ااقتصゅديる  لسكك الحديديる و الطرベ البريる وأهميتゅヰتطور شبكる ا :ـ ثورة المواصاれ و ااتصゅل

 ...(الكلفる ـ السرعる)ااتصゅل  
  :أثر التحواれ ااقتصادية على المجتمع الرأسمالي

 (57ヲ0)...نمو ديمغرافي سريع ـ الヰجرة من البوادヵ نحو المدن : التحول الديغرافي *
 (ن ヱ7.0)  :التحول في بنيる المجتمع الرأسمゅلي* 

 : طبボتين متنゅقضتين انボسュゅ المجتمع الرأسمゅلي إلى      
 طبるボ برجوازيる غنيる تمتلك وسゅئل اإنتゅج و تعيش في الرخゅء و الرفゅهيる ـ  
  مستغلる من طرف البورجوازيる و تعيش أوضゅعゅ مزريる ،طبるボ عمゅليる فボيرة كثيرة العدد ـ 

  ...في ظروف قゅسيるيل اأطفゅل و خروج المرأة للعمل ـ  تشغ 
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 3/3 :الصفحة

 سلê التنقيط  عناصよ إجابة و          الجغよافيا  التاريみ و :اماむة        

 
 
 
 

 
ヲن 
ヱن 
 
 
 
ンن 
 
 
 
 
 
 
 
ヲن 
 
 
 
 
 
ヲن 

 

 :الموضوع الثاني

(ن 570)  منゅسゆ تصميュ ـ (ن 0.,5)خゅتمる منゅسبる  ـ ( ن 57.0)مボدمる منゅسبる : الجانゆ المنヰجي: ـ أوا  

  (لغる سليمる من اأخطゅء ـ خط واضح و مボروء ـ شكل مボبول في تボديュ المنتوج) :الجانゆ الشكلي: ثانيا - 

              :الجانゆ المعرفي: ـ ثالثا

 :في كل من إيطاليا و ألمانيا ةالديكتاتوري اأنظمة في قياュ 9191دور النتائج السياسية و أثر أزمة 

 :يムヨن استحضار: بالنسるら إيطاليا*
 عدュ ااستقゲار السياسي ヱ تفاقم الヨشاكل ااقتصاديるمن نتائج الحヱ ゆゲ خيるら امل اإيطاليين -

  るاعيヨااجت ヱヴلヱاأ るيヨالعال ゆゲبعد الح....  
 .....في الヨشヰد السياسي الفاشيるاأحزاゆ  تزايد コヱنانتشار اأفムار الヨتطゲفヱ る  ـ      

 :فيヨا يガص ألヨانيا* 
 في حل الヨشاكل ااقتصاديヱ る ااجتヨاعيる فشل حムومる فيヨارヱ  انعムاساれ معاهدり فゲساي ـ 
-  るمコاء  أゲانيا من جヨم         9191تفاقم الوضع في ألムالح ヴإل ゲヤهت メصوヱ ヱ 
 :مساهمة السياسة التوسعية لأنظمة الديكتاتورية في انداع الحرゆ العالمية الثانية 

- ヴاأقص ベゲالتوسع الياباني في الش 
-  るشらحヤاإيطالي ل ヱيا الغزらلي メاحتا ヱ 
-  るقيゲبا الشヱرヱي في أコالتوسع النا 

 بولونيممر دانزك الي للمゅنيる وانداع الحرゆ بعد الغزو اأتوتر العاقれゅ الدول< ==

 . للحرゆ العالمية الثانيةو البشرية  النتائج ااقتصادية 

       * るديゅئج ااقتصゅالنت : 
         -  るالتحتي れゅع تدمير البنيゅو ارتفゆليف الحرゅتك 

 الفاحي و الصنゅعي و المبゅداれ التجゅريる تراجع اإنتゅج -         
         - るرجيゅالخ るع المديونيゅارتف  るللدول اأوربي 
 : يるبشرالنتゅئج ال*         

 و المعطوبين ارتفゅع عدد الボتلى و الجرحى ـ          
 ـ كثرة اأرامل و اليتゅمى          
 ...تضرر الفئる النشيطるـ           

 

 

 

 

 

 


