
               
   

 جヰة فاس بولヨاラبنヱالتكوي               اأكاديヨية الجヰوية للتربية            
 

 اامتحゅن الجヵヱヰ المヱحد لنيل شゅヰدة 
ヵاإعداد ポヤالس 

 ( الرسميヱنالمترشحヱن )
 (المヱضヱع ) 

 5/0 5102/5102: السنة الدﾁاسية 

 5102 يونيه           :دوﾁة 

 د ﾃ02  0: مدة اإنجاﾂ  0: المعامل 

 
 دةゅريخ مゅالت  : ベئゅثヱ ヴヤل عゅاإشتغ :[ ط ن 7ボ] . 

 
   . الヱثゅئベ جيدا ثュ أجゆ عن المطゆヱヤ (ヵ) تمعن

 
 

 ュرق るボثيヱ0ال : 
 

 ュرق るボثيヱ5ال :  

 
     ]...["   れゅني من اأزمゅر تعゅفيم るمヱد حكヰفي ع ゅنيゅألم れنゅك

ヱكゅن هتヤر هヱ ... صゅدヵ الداخヤيヱ るااضطرابヱ れゅ التدهヱر ااقت
 ュالحك ヴصل إلヱ ヴحت れゅاأزم ポヤد من كل تゅヘاست ヵالذ ュالزعي

 るزيゅأسس الن ヴحيث أرس ベヤالمط ... ュن هゅن يرى أن الجرمゅكヱ
 ヵدة الجنس البشرゅس ... ゆيج ゅديゅاقتص るنيゅالجرم るلヱء الدゅأن بنヱ

أن يكヱن عヴヤ أسゅس التكゅمل اإنتゅجي ، الزراعي ヱالصنゅعي ، 
الゅボئمる عヴヤ التヱسع ، اأمر الذヵ  المجゅل الحيヵヱنظريヱ るاأخذ ب

 るنيゅالث るلميゅالع ゆفي انداع الحر ュهゅس"].... [  . 
 

دار  .التゅريخ المعゅصر ، أヱربゅ.عبد العزيز سヤيمゅن نヱار ヱآخرヱن       
 . بتصرف 272 – 293  ص -ص.  0272نヰضる العربيる بيرれヱ ال
 
 

 
 ]...["ゆخال الحر ゆقف المغرヱ دボل  ゆنゅبج るنيゅالث るلميゅالع

 るزيゅالنヱ るشيゅヘヤل ュヰمتヱゅボء في مゅヘヤش . الحヱجي れركゅإذ ش
 ゅربヱفي أ ゅهゅرح れالتي دار れゅيヤف العمヤفي مخت るمغربي

 ゅيボل إفريゅشمヱ . ヱه ゆمغرヤل るلنسبゅئج بゅالنت ュأه れنゅكヱ
 ゅヘتمر أنぼد مゅボفي ]...[ انع るل رئيسيヱأربع د ュض ヵالذヱ

سيدヵ محمد بن تمكن مぼتمر خال هذا الヱ. صف الحゅヘヤء 
 انتヰز  ، حيثمن عボد لゅボء مع الرئيس رヱزفれヤ  يヱسف

الヘرصる لإعراゆ لヤرئيس اأمريكي عن رغبる باده المヤحる في 
 ]...[ " .  الحريヱ るااستボال

 تゅريخ المغرゆ في : رュヱ اندヱ  عن بتصرف                     
 0291. بيرれヱ 5الثゅボفる ط  دارالعشرين  الボرن                         

 
 

 ゆヱــــــــــــــــــــــــــــــــــــヤالمط:  
 
 [ ن 0 ] .[محمد بن يヱسف سيدヵ   –المجゅل الحيヵヱ ]  في الヱثيボتين مゅ تحته خط شرحゅ تゅريخيゅ ( ヵ)اشرح  – 0
 [ ن 0]  .السيベゅ التゅريخي لヱヤثيボتين  (ヵ)حدد - 5
  [ن 5 ] : تين مゅ يヤيمن الヱثيボ( ヵ) استخرج –3

 .الظرヱف التي استغゅヰヤ هتヤر لヱヤصヱل إلヴ الحكュ  :  0من الヱثيるボ رقュ   –أ       
      ゆ–  ュرق るボثيヱ5من ال :  ゅヘء أنゅボسف في لヱمحمد بن ي ヵسيد るركゅهدف مش.  

2 –  ゆرك (ヵ)  تينボثيヱヤس لゅكرة اأسヘ[ن 0. ] ال  
 [ 5 . ]رسته إبراز رد الヘعل المغربي عヴヤ نヘي السヤطゅن محمد بن يヱسف مゅ د( ヵ)اعتمد – 2

 
 

               
   

 جヰة فاس بولヨاラب             نヱالتكوي                    اأكاديヨية الجヰوية للتربية          
 

 اامتحゅن الجヵヱヰ المヱحد لنيل شゅヰدة 
ヵاإعداد ポヤالس 

 ( الرسميヱنالمترشحヱن )
 (لمヱضヱع ا) 

 
 5102/5102: السنة الدﾁاسية 

 
5/5 

 5102 يونيه           :دوﾁة 

 د ﾃ02  0: مدة اإنجاﾂ  0: المعامل 

 
 دةゅم るلي  :  الجغرافيゅボع مヱضヱم るبゅكت [ط  7ボن]  



 
يゅ الغنيる بثرヱاتゅヰ من تكنヱلヱجيる عゅلميる رغュ افتゅボرهゅ لヤمヱارد الطبيعيる ، بينمゅ تعゅني نيجيرتعتبر اليゅبゅن قヱة            

 ヵヱالضعف التنم. 
  

 : فيه مゅيヤي ( ين)ヱعゅ مゅボليゅ تعゅلج مヱض ( ヵ)كتゆا          
  るنيゅبゅالي るجيヱلヱة التكنヱボヤسرة لヘامل المヱالع. 
  ゅبنيجيري ヵヱهر الضعف التنمゅمظ. 

 
 
 دةゅم るالتربي ヴヤع るاطنヱريف المゅتع るعيヱضヱم るヤأسئヱ [ :9  طボن] . 

 
  .البيئ  る .تنميる مستديم  る [ن 5: ] المゅヘهيュ التゅليる معゅني  (ヵ) حدد – 0

 
 [ ن 5. ] بسュヰ بين اآليれゅ الكヘيるヤ بゅلحゅヘظ عヴヤ البيئる بゅلمغرヱ ゆاإجراءاれ المنゅسبる لゅヰ( ヵ)صل  – 5
 

るتحسيسي れゅفي   آلي れゅغرامヱ るحبسي れゅبヱボع   ベحるالبيئ ュゅين بنظヤالمخ . 
るتشريعي れゅانين ا  آليヱボال ベتطبيヱ تحسينるلبيئゅب るصゅالخ るطنيヱل . 
るيزيヘتح れゅآلي  るヘنظي るبيئ ベヤديين لخゅين ااقتصヤعゅヘヤل るليゅالم れياヰالتس ヱ るالضريبي れゅيضヘالتخ . 
るنيــــボت れゅآلي   るيميヤفي البرامج التع るالبيئي るفゅボج  الثゅإدم. 

 
  [ن 5] .نる المنゅسبる خゅفي ال xبصحيح أヱ خطほ بヱضع عامる ( ヵ)الجدヱل عヱ ヴヤرقتヱ ポأجゆ ( ヵ)انボل  – 3
 

るترحــــــــــــــــــــــــــــــــــــボالم  れراゅصحيح العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ほخط 
るالحشري れمبيداヤل المكثف لゅمن ااستعم るالزراعي るيد التربヘتست  .   

   .رヱط حヱار اأديゅن الدعヱة إلヴ ه بゅلحكمヱ るالمヱعظる الحسنる من ش
 れدボانع "ヱري るقم " るلبرازيل سنゅ0225ب .   

 るسن ゆالذه ヵادヱ عゅاسترج ュالمسيرة بعد  0272ت ュالخضراءتنظي .    
 



               
   

 جヰة فاس بولヨاラب ناأكاديヨية الجヰوية للتربية ヱالتكوي   
 

 اامتحゅن الجヵヱヰ المヱحد لنيل شゅヰدة 
ヵاإعداد ポヤالس 

 ( الرسميヱنالمترشحヱن )
[  るبゅصر اإجゅعن] 

 5/0 5102/5102: السنة الدﾁاسية 

 5102 يونيه           :دوﾁة 

 د ﾃ 02 0: مدة اإنجاﾂ 0:المعامل

 
 

るترحــــــــــــــــــــــــــــボالم るبـــــــــــゅصر اإجゅعن 
 

 سュヤ التنボيط
  ريخゅدة التゅل : مゅباإشتغ ベئゅثヱ :[ 7 ط نボ] .  

قゅد معركる ااستボال إلヴ جゅنゆ الحركる الヱطنيヱ0290  . る   0257تヱلヴ الحكュ مゅ بين : سيدヵ محمد بن يヱسف   ...سيゅسる تヱسعيる نヰجゅヰ هتヤر عヴヤ حسゆゅ دヱل أخرى بゅعتبゅرهゅ ضرヱريる ألمゅنيゅ : المجゅل الحي  ヵヱ  ............................................................................................................. الشرح التゅريخي -0
 ... 

 ... ألمゅنيヱ ゅالمغرゆ : المكゅن   .الボرن العشرヱن : الزمن   ...........................................................................................: السيベゅ التゅريخي لヱヤثيボتين  – 5
3 – ボثيヱتين ااستخراج من ال............................................................................................ : 

  –التدهヱر ااقتصゅدヵ  –ضعف حكヱمる فيمゅر : ظرヱف ヱصヱل هتヤر إلヴ الحكる0  : ュ من الヱثيボ -أ      
          るيヤالداخ れゅااضطرابヱ れゅاأزم ... 

      ゆ-   ゅヘء أنゅボسف في لヱمحمد بن ي るركゅنيل حريته  : هدف مش ヴヤع ゆعدة المغرゅمس れヤزفヱر るلبゅمط 
 ... ヱاستボاله          

2 – ボثيヱヤس لゅكرة اأسヘتين ال :  るركゅئج المشゅنت ュأهヱ るنيゅالث るلميゅالع ゆفي انداع الحر るزيゅر النヱد 
     ゅヰفي るالمغربي.............................................................................................................. .. 

  ... انطاベ الكゅヘح المسヤح   ...ثヱرة المヱ ポヤالشع  ゆ .......................................................... :د بن يヱسف مرد الヘعل المغربي عヴヤ نヘي السヤطゅن مح – 2
*************************************** 

  دةゅم ゅلي :  الجغرافيゅボع المヱضヱالم  :[ ط ن 7ボ] .  
 ............................................................................................. :الجゅنゆ المنヰجي  - 0

       *         るسبゅمن るدمボم (عヱضヱالم るتحديد أهمي-   れاぼゅتسヱ لゅطرح إشك)... 
 ュالتصمي るيボمنطヱ حヱضヱ. 

  るسبゅمن るتمゅخ :れامتدادا  ،ュييボاستخاص، ت . 
   :الجゅنゆ المعرفي  - 5
 

 : .................................................  る اليゅبゅنيるالعヱامل المヘسرة لヱボヤة التكنヱلヱجي 
 ...ヱفرة المجمعれゅ التكنヱلヱجيヱ るمراكز البحث العヤمي ヱالتجديد التكنヱلヱجي  -
 ... التヱفر عヴヤ عنصر بشرヵ جد مぼهل يボدس العمل  -
-  るعماق るليゅمヱ るعيゅصن れゅسسぼد مヱجヱ.  
 ...قヱة ااستثمゅراれ المخصصる لヤبحث العヤمي ヱالتكنヱلヱجي  -

 

 
 
  ن 0
 
 
 ن  0
 
 
  ن  5
 
 
 
 
 ن 0
  ن5
 
 
 
 
  ن5
 
 
 
 
 
 ن5
 

 
               

   
 جヰة فاس بولヨاラب نヱالتكوياأكاديヨية الجヰوية للتربية     

 

 اامتحゅن الجヵヱヰ المヱحد لنيل شゅヰدة 
ヵاإعداد ポヤالس 

 ( الرسميヱنالمترشحヱن )
[  るبゅصر اإجゅعن] 

 5/2 5102/5102: السنة الدﾁاسية 

 5102 يونيه           :دوﾁة 

 د ﾃ02  0: مدة اإنجاﾂ  0: المعامل 

 



 
るترحــــــــــــــــــــــــــــボالم るبـــــــــــゅصر اإجゅعن 

 
 سュヤ التنボيط   

  ゅبنيجيري ヵヱهر الضعف التنمゅمظ...........................:............................................ 
 .الボヘر ヱ البطゅلる  نسبる  ارتゅヘع -
-  るر اأميゅانتش. 
-  るالصحي れゅضعف الخدم 
 . انخゅヘض أمد الحيゅة  -

 ← るالبشري るشر التنميぼضعف ِم...  
  ...........................................التعبير الجغرافي، الヤغる ، شكل التボديュ: الجゅنゆ الشكヤي  - 3

*************************************************************** 
 

  るاطنヱالم ヴヤع るدة التربيゅم :るعيヱضヱم るヤأسئヱ ريفゅتع [ط  9ボن .] 
0-  ュهيゅヘشرح الم.....................................................................................................:..........   るمستديم るتنمي :るヤبボل المゅاأجي れゅجيゅديد حヰن تヱد るليゅل الحゅاأجي れゅجيゅبي حヤت るتنمي ...   るالبيئ : るالحي れゅئنゅالكヱ るالتربヱ اءヱヰالヱ ءゅن من المヱيتكヱ نعيش فيه ヵالمحيط الذ... 

5 - れاإجراءاヱ ゆلمغرゅب るالبيئ ヴヤظ عゅヘلحゅب るヤيヘالك れゅبين اآلي ュヰالم الربط بسゅヰل るسبゅن ... 
 

るتحسيسي れゅفي   آلي れゅغرامヱ るحبسي れゅبヱボع   るالبيئ ュゅين بنظヤالمخ ベح. 
るتشريعي れゅآلي   るلبيئゅب るصゅالخ るطنيヱانين الヱボال ベتطبيヱ تحسين. 
るيزيヘتح れゅآلي   るヘنظي るبيئ ベヤديين لخゅين ااقتصヤعゅヘヤل るليゅالم れياヰالتس ヱ るالضريبي れゅيضヘالتخ. 

 .إدمゅج  الثゅボفる البيئيる في البرامج التعヤيميる   ــるآليれゅ تボنيــ
 

3 – 3 -   るضع عامヱب ほخط ヱبصحيح أ ゆاヱالجx るسبゅالمن るنゅفي الخ ......................................... 
 

 خطほ صحيح ـــــــــــــるالعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــゅراれ  المボترحـــــــــــــــــــــــ
 るالحشري れمبيداヤل المكثف لゅمن ااستعم るالزراعي るيد التربヘتست  X 

 
 x  الدعヱة إلヴ ه بゅلحكمヱ るالمヱعظる الحسنる من شرヱط حヱار اأديゅن 

 れدボانع "ヱري るقم " るلبرازيل سنゅ0225ب . x  
 るسن ゆالذه ヵادヱ عゅاسترج ュالمسيرة الخضراء 0272ت ュبعد تنظي  x  
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