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(مヲضネヲ إجゅらرヵ )بゅلヲثゅئق ااشتغメゅ  11/11 : تゅريخمりキゅ ال: أヱا  

 
: 0الヲثيقケ るقم    

( ヵケゅــجケゴ الレム)ヱكグا القゆゲ الجغゲافي من الجゆヲレ الヨغゲبي  0681حゆゲ تطヲاラ مムن الツغط الدبヲヤمゅسي الヵグ أعقب   <<
ヲレبيる ـــــــانゆゅダわ مسわعゲヨاتゅヰ في الュヲガわ الجكゅヨ أラ فゲنسゅ اسれキゅヘわ من . اإسラゅら من انゴわاع مヲاقع  لヰم بゅلجゆヲレ الヨغゲبي 

 ゆゲغヨヤل るقيゲゼالヱ(りケヱゅالس، れاヲت )... ゆヲレلجゅب るسعيヲわال ゅヰيعケゅゼヨالين لヲم キゅإيج りゲيヲダلゅب るسيゅمヲヤالدب ゅヰわんبع れゅكゲا تحグكヱ
م عヴヤ مسわجداヱ れعヨل األラゅヨ عヴヤ تجレيد العديد من الわجケゅ الグين يヲわاجدラヱ   بゅلヲダيりゲ كゲらガヨين يヤトعヲنヰ( ... ) الヨغゲبي

 サヲبس るيقわالع サケداヨالعديد من ال ヴلま اヲبゲتسヱ  るقトレヨع من ( ... )الヲق نヤخ るلヱゅمحヱ るيキゅダわااقヱ るيゲالس れゅمヲヤعヨع الヨلج
 >>.ゲヘنسيラヲ في الトレヨقる غداり الحゅヨيるلわسヰيل مأمケヲيる الわسヱ ゆゲهي آليゅヰヘドヱ る ال (...)القメヲら لヤعゲダレ األゅヨني 

 
بゲダわف   ..-キ.ヅ.0 .2101 ソ:.8اケ أبي ケقゲاベ . 0640-0638الわسゆゲ اأケヱبي بゅلسヲاحل اأヤヅسيる الجヲレبيる لヨヤغゅ : ゆゲفゅツفتأحヨد ت                             

 
2الヲثيقケ るقم   

  >> れمن خال قرارا ゆن المغرヱぼلي في شヱتمر الجزيرة الخض 0881مؤتمر مدريد برز التدخل الدぼمヱ001راء ــــــــヶ 
ヱأضحヴ من ...( أحمد الريسヱني في جبالる  –بヱحمارة في الشرベ )رداれ  في جヰاれ مختヤفる من الباد فاندلعれ فتن ヱ تم...

 れاإصاحاヱ إقرار اأمنヱ نヱالدي るديほتヱ المخزن るمالي るتنمي ゆشان بمراكش ( ... )الصعヱالفرنسي م ゆجاء اغتيال الطبيヱ
اء ـــحدا  الداميる  بين عمال السك  الحديديヱ るعمال مينヱاأ(  ...) 711Αاحتال فرنسا ヱجدة ヱاإقヤيュ الشرقي في مارس 

 れفي غش るيヱالشا るمنطقヱ る001البيضاء احتال المدينΑ. 

    ゆبالمغر るالمصالح اأجنبيヱ ، فاس るكヤالمم るديد عاصمヰفي ت れشرعヱ دأヰت ュل るيヤالداخ れراヱلكن الثヱ... れاヱالق れفقام
 ヵباحتال فاس في ما る0000الفرنسي  れأنزلヱ القصر الكبيرヱ ا بالعرائشヰاتヱز . إسبانيا قヱليヱألمانيا في ي れヤأرسヱ0000 

ا ـــــヱأجرれ مفاヱضاれ مكثفる مع فرنس...باخرتヰا الحربيる إلヴ ميناء أكادير لحمايる رعاياها من   تحركاれ القبائل الثائرة 
>>.ااستヱائيる إفريقيا انسحبれ بمقتضاها من ميناء أكادير في مقابل تنازل فرنسا لヰا عن مراكزها في...

 

بتصرف. ヶ1 -ヶ8. ص 7100.البيضاء .مطبعる النجاح الجديدة . 009ヶ – 0801محطاれ من تاريخ المغرゆ المعاصر : عبد الحベ المريني         

  
  :3الヲثيقケ るقم 

  >> るمゅقま グレية مゅヨالح ュゅヌلس ن ゆゲغヨفي ال ラゅトيわااسヱ りゲجヰヤل るسゅيق سيらトわب るنسيゲヘال りケاキمت اإゅنسيقゲف ラゅム ゲصゅレعヱ ين
ンゲأخ るيらレاأ(  ...) أجヱ نسيゲヘال メゅヨأسゲال ヵبين أيد ヵゲダالع キゅダわع ااقヲヨمج ラゅكヱ ينヘドヲヨلゅب るةわムم れاケاキاإヱ يらレج

 .يينــالゲヘنس
      わヨال ンゲらムال むキゅらヨال ヴلま اキゅレわاسヱゅهゲيダم ゲيゲفي تق ゆヲعゼبحق ال るقヤع،  ヴلま ゆゲغヨبدله ال ヵグبي الゲالح キヲヰجヨال ヴلまヱ

ب الحゅヘヤء خاメ الحゆゲ  العゅلヨيる الゅんنيまヱ るلヴ الヲعキヲ الゲسヨيる الわي قدمゅヰ الحゅヘヤء لヤらヤداラ العゲبيヱ るاأسيヲيる بヲضع حد ـــجゅن
في الヨعゲكる الحゲكة الヅヲنية كラゅ يキ チゲヘخメヲ ...سيりキゅ الヨغゆゲ   اأسヤم لحゅヨيる فラみ الゲトيق( ...) りゲト ااسわعケゅヨيる ــــــلヤسي

ن ゲヅف السラゅトヤ ــりゲ مــحــゅ الــســゲنــゅء  فــヘــヤــヱهグムا تم まخケゅら ح( ...)ラ ااسわقاメ الレヅヲي من أجل まلغゅء معゅهدり فまヱ サゅعا
فわم بグلك تحقيق  ،الらわعيる الわي فゲضゅヰわ معゅهدり فサゅ عب الヨغゲبي عヱ ヴヤضع حد لヱゲابطـــــبヨダわيم الゼ( محヨد بن يヲسف)

 るツيゲقديم عわل るヨسゅح りヲト00خ ゲيゅレ0411ي.<<   
مらトعキ るاケ الゅレヨهل ، 6./...مجるヤ الゅレヨهل، ع -0411يゅレيるツ00  ゲ عゲي سالجるヰら الレヅヲيる من أجل ااسわقاメ : الゲحيم بヲعらيد عらد              

 ヅゅبゲ2118. ال  ،ソ :160 ف  .16 سゲダわب 
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. 

 
 :الヲثゅئق بتヨعن إنコゅイ الヨطゆヲヤ( ヵ ) اقゲأ          
 

( .ラ 0)الヲثゅئق الんاゐ في سيゅقゅヰ الケゅわيガي ( ヵ)ضع ـ  0      
    2. ゥゲاش(ヵ ) يأتي ゅم ゅيガيケゅت ゅحゲش : ラاヲトت ゆゲيد   سحケمد ゲヨتぽسم    るيゅヨالح ュゅنة-  るيレヅヲال るكゲالح( .2 ラ.)  
(ラ 0. )ل اأケヱبي في الجゆヲレ الヨغゲبيــ  آليヱ れゅأسゅليب الわغヤغ   0أ ـ من الヲثيقる (:  ヵ)استゲガج  .3      

                           るثيقヲـ من ال ゆ2   るضعيヲيد ــ الケمد ゲヨتぽبعد م ゆゲغヨلゅب るمゅالع(              .0 ラ)  
.                           لهــ ケヱキ الわدخل اأケヱبي في まضعゅف الヨغヱ ゆゲالヰヨわيد احわا                                                     
                           るثيقヲـ  من ال ァ3  ゆゲغヨال れاヱゲث メغاわاس るيゅヨالح れゅトヤس れاءاゲجま ــ(     .0 ラ)  

                                                   るツيゲف تقديم عヱゲド في ــ メقاわ00ااس  ゲيゅレ0411ي.  
(   ラ 2)                                                             .  الりゲムヘ اأسサゅ لヲヤثゅئق الんاゐ ( ヵ)ركب  ـ  1     
(ラ 2(. ) 04.4 س 0408)اسメゅヨムわ الヲحدり الゲわابيる لヨヤغゆゲ  مゲاحلفيゅヰ ( ني)تコゲらفقりゲ مゲكりゴ ( ヵ)اكتب  ـ0     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
     ゅافيゲغイال りキゅلين  11/11:  مゅعين مقヲضヲر بين مゅااختي 
 

 :يينفي أحد الヲヨضヲعين اآت (ヵ)اكتب 
         メヱع اأヲضヲヨال 

        ヲع مヲレتヱ ヴレبي بغゲغヨال メゅجヨال ゴيヨわي れゅاهゲكま  اجهヲتヱ ، ンゲأخ るقトレمن م るレيゅらわم るيヘيムع بコヲわت ゅヰレムلヱ ، るيعيらトال ロキケا
 ゅヰغالわاس ゅا عقانيゲتدبي チゲヘي ゅヨم りキعدわم. 

 :فيه  (ني) تヲضحمヲضヲعゅ مقゅليゅ  (ヵ)كتـらـ ا  
        るئيゅヨال キケاヲヨال るضعيヱ ــ ヱ  るيヲبゅالغ  るيゲحらال ヱゆゲغヨلゅب. 
 .حゅヨيゅヰわمن أجل  الゅヨئيヱ る الغゅبヲيるاゅ キケليب تدبيゲ الヲヨــ أس        

 
 :الヲヨضヲع الゅんني     
    るعゅレダال ゲらわتع れゅايヲالヱ ينダفي كل من ال ヱ ゅيヲحي ゅعゅトق  るيムيゲاأم りحدわヨال              ゲفゅツل تツヘي ،بヨلゅعيد العダال ヴヤائدا عケ                      

 .                  حديま れゅا أラ هグا القゅトع يヲاجه مجヲヨعる من الわ ،عدり عヲامل
 :فيه  (ني)ينـ تらمヲضヲعゅ مقゅليゅ  (ヵ)اكتب     

 ين ヱ الヲايれゅ الわヨحدり اأمゲيムيる؛る في كل من الゅレダダعــ مةゅهゲ قりヲ ال                              
                              ケヱキ يالــヨةيレわمل الゅفي ت ع りヲق ゲسيヘالるعゅレダ  دينヤら؛في كا ال 
  .ダيレيるال ゅレダعるــ الわحديれゅ الわي تヲاجه ال                              

. 
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أكキゅيヨية الヲヰイية لヤتゲبية ヱ التヲムين ا
ンゲらムء الゅيضらة الدار الヰイل 

س 2   コゅイاإن りمد コヲليヲي りرヱキ 2112  
2- 3* العュヲヤ التゲイيらية ヱ الゲيゅضية ヱ العュヲヤ  :الشعらة أヱ الヨسヤك الヨعゅمل 

*عュヲヤ ااقتصヱ キゅ التدبيゲ -الشゲعية بゅلتعヤيم اأصيل    
اأヱلヴ السنة   りキゅヨال :ゅافيゲالجغ ヱ يخケゅわال  

りرヱيةال الدキゅبة  عゅاإج ゲصゅعن 

 سヤم التنقيط عـــنــــゅصゲ اإجــــゅبـــــة

ـ  ااشتغメゅ بゅلヲثゅئق      11/11: مりキゅ التゅريخأヱاـ      
  .ヱ0411  0681الヨغゆゲ في مヲاجるヰ الわدخل اأケヱبي مゅ بين : كل مゅ يقゆケゅ: .  السيベゅ التゅريガي. 1 
  ラ لムل جヲاゆ صحيح 1,0:   الشゥゲ التゅريガي . 2 
:ااستゲガاج من الヲثゅئق . 3   

       أ. الヲثيقケ  るقم 0 :   ــ آليヱ れゅأسゅليب الわغヤغل اأケヱبي في الجゆヲレ الヨغゲبي : 
       ゆゲغヨヤل るقيゲゼالヱ るبيヲレالج キヱحدヤل るヨخゅわヨال れاゲヨعわسヨالヱ افيゲالجغ ゆゲالق メغاわـ اس.  
.ـ اسガわداュ الらعれゅん الدبヲヤمゅسيヱ るفるゃ الわجケゅ في العヤヨيれゅ ااسケゅらガわاتيる  لわسヰيل الわسゆゲ اأケヱبي        

          ゆ. من الヲثيقケ  るقم 2:  ــ الヲضعيる العゅمる بゅلヨغゆゲ بعد مぽتゲヨ مدケيد:
       ゲヨـ تラゴガヨال るトヤضد س るيヤاخキ نわف ヱ れاキ..  

..احわاメ الヱゅゼيヱ るالトレヨقる الゲゼقيるـ ثケヲاれ ضد          
       ゆゲغヨال ヴヤبي عケヱفس اأゅレわال れゅيヤاإس:  ـ  تجヱ نسيゲヘدخل الわال メゅヨゼال ラدヨني بゅら(サゅائش ـ  -فゲالع

ゲيらムال ゲダالق ) ゲيキゅء أكゅレيヨني بゅヨدخل األわالヱ ゆヲレالجヱ  
       ァ.  من الヲثيقケ るقم 3: 

:れاヱゲث メغاわاس るيゅヨالح れゅトヤس れاءاゲجま *          
                          تらトيق سيゅسる الヰجヱ りゲااسわيラゅト لゲヘヤنسيين ヱاأجゅنب ヱالヰيるレヨ عヴヤ ااقキゅダわ  ــ         

.ヱاإキاりケ الヨغゲبيわين               
 :  ゲيゅレفي 00 ي メقاわاسゅب るらلゅトヨال るツيゲقديم عわلي لヱالد ベゅالسي *         

          ダわفي ان るبケゅغヨال るヨهゅمسヱ るنيゅんال るيヨلゅالع ゆゲف الحヱゲド ءـゅヘヤالح ケゅ.  
.                   لヲヨاجるヰ اإقゅمる العゅمる الゲヘنسيるتゅツفゲ جキヲヰ الحゲكる الレヅヲيヱ るالقゲダ  ـ             

آليれゅ الわغヤغل اأケヱبي ヱفチゲ نةュゅ الحゅヨيキヱキケヱ る فعل الヨغケゅبま るلヴ : كل مゅ يقゆケゅ:  الفりゲム اأسゅس ـ 2    
         キヱ0411حد.  

 5 .りゲبة فقゅكت    : ヵـ  سيد るيゅفゲヅ عゅجゲわـ اس るجレトلي لヱضع الدヲء الゅヰنまةيم اレي  ـ  تレفまاءゲツガال りゲسيヨل 
  .ヵキ الグهب،اسゲわجゅع ヱاヱاسゲわجゅع السゅقيる الحゲヨاء 
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 ゅنيゅث  :ゅافيゲغイال りキゅليين: مゅعين مقヲضヲر بين مゅااختي  
 メヱاأ ネヲضヲヨال. 
( 0..1)ـ خゅتるヨ مゅレسるら ( 1.0)ـ ヱضヱ ゥヲمトレقيる  الヨダわيم (  0..1)مゅレسるら  مقدمる: الゅイنب الヨنイヰي  
:الゅイنب الヨعゲفي  

 .ヱضعية الヲヨارキ الゅヨئية ヱ الغゅبヲية ヱ الらحゲية بゅلヨغゆゲـ   1 
:るئيゅヨال キケاヲヨال   

  ゆゲغヨاء الゴقي أجゅبヱ بيゲالغ メゅヨゼبين ال るئيゅヨال れاヱゲんيع الコヲين تゅらـ ت.  
...تゲاجع مسヲわيれゅ الヲヨاキケ الゅヨئيる بヘعل ااسわغاメ الヅゲヘヨ غيゲ الヨعقヤنـ     
  ゲـ تعケヲتدهヱ ゐヲヤわヤل るئيゅヨال キケاヲヨال チ ゅヰتキヲج... 

るيヲبゅالغ キケاヲヨال: 
.ヱغヴレ الヲヨاキケ الغゅبヲيヱ  るلゅヰレム مヰدりキ بゅانقゲاチ تヲレعـ     
 (... % 02حヲالي )تغトي الغゅبる مجゅا ضيقゅ من الゲわاゆ الヨغゲبي  ـ

るارد البحريヱالم:  

 ...ـ تنヱع اأصناف البحريる ـ تعرضヰا لاستنزاف ヱ التヰديد بانقراض بعض أصنافヰا

 :الغゅبويةالمゅئية و ــ أسゅليゆ تدبير الموارد  2  
ンゲらك るئيゅيع  مケゅゼء مゅゼنま ـ  : ゲحらال ロゅمي るيヤتح  ،キヱء السدゅレفي ب るصゅخ ロゅيヨال るلجゅمع ،ゆゲغヨال ゆヲレج

るمキゅالع...  
 ـ まحداゐ مぽسسれゅ مるダダガわ في قゅツيゅ الゅヨء 

  ـ الわحسيس بأهヨيる الحドゅヘ عヴヤ الゅヨء ヱ تゲشيد اسわعゅヨله   
مع ヱضعيる الヲヨاキケ الゅヨئيる الゅわヨحヱ る اسガわداュ تقレيれゅ مسゅعدり عヴヤ تゲشيد تムييف اأنるトゼ ااقキゅダわيる  ـ

 .....اسわعメゅヨ الゅヨء
...(.الرعي ، القنص) الرعي الجائر ヱتنظيュ استغال المヱارد الغابヱيる  ـ الحد من  

...(.تعاヱن  –شراكる ) إشرا  المنتفعين من الغابる ـ   
...لتجديد الغابヱ るتنظيュ حماれ تحسيسيヱ るإنشاء محمياれ غابヱيる عمヤياれ التشجير ـ   

.الわعらيゲ الجغゲافي ـ الヤغる ـ شムل تقديم الァヲわレヨ:  ــ  الゅイنب الشヤムي   
-----------------  

:الヲヨضネヲ الゅんني  
(0ラ..1)ـ خゅتるヨ مゅレسるら  (ラ 1,0) ـ ヱضヱ ゥヲمトレقيる الヨダわيم(ラ 0..1)مقدمる مゅレسるら  :الゅイنب الヨنイヰيـ   
{يムヨن مقケゅبる الヲヨضヲع بأラ يجヨع الゲわヨشح بين الヤらدين أヱ أラ يダヘل بيゅヨヰレ }  :الゅイنب الヨعゲفيـ   

   .ا ـ  مゅヌهゲ قりヲ الصنゅعة في كل من الヲايれゅ الヨتحدり اأمゲيムية ヱالصين
る خゅصعゅلヨيゅ في العديد من الゅレダعれゅ مわقدمる  ضガم ヱمヲレわع يحわل مゲاتبصゅレعي まنァゅわ تヲفゲهゅヨ عヴヤ ـ 

 れゅعゅレダالゅجيヲلヲレムわال るليゅالع..      (0 ラ)  
(0ラ)تヲレムلヲجيる كゅ  ンゲら عヴヤ أقゆゅト صゅレعيヨヱ るـ تヲفゲه  

ヱ(0 ラ)القدりケ عヴヤ الゅレヨفسる  غヱゴ مわレجゅتゅヨヰ الゅレダعيヱ るالヲレムわلヲجيる لأسヲاベ العゅلヨيるـ   
: اا ـ العヲامل التنヌيヨية  الヨفسりゲ لقりヲ الصنゅعة في كا الヤらدين  

 : るيムيゲاأم りحدわヨال れゅايヲفي ال るيヨةيレわامل الヲـ  الع * 
اأمゲيムي عヴヤ نةケ ュゅأسゅヨلي فعメゅ يقュヲ عヴヤ الゅレヨفسる الحヱ  りゲالりケキゅらヨ الキゲヘيヱ  るيゴわعم عキゅヨわ ااقキゅダわ اـ 

 るヨلヲالع(1,0 ラ)  
 りヲـ ق れゅسيレالج りキعدわヨال れゅكゲゼالال ケヱキヱحثら  يヨヤالع(1,0 ラ)  

 キゅダわفي ااق るلヱدヤل キヱحدヨدخل الわـ ال(1,0 ラ)  
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(0.0 )  
 
 
 
 

(0.0 ラ)  
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 * العヲامل الレわةيヨيる في الダين:
 るاكيゲわااش るبゲجわين من الダال りキゅヘわـ اس(1,20 ラ)  

(ラ 1,0)إصاヱ ゥاانゥゅわヘ عヴヤ الゲأسゅヨليる سりキゅヘわ الダين من ااـ   
(ラ 1,0) اانま ュゅヨツلヴ مレةるヨ الわجりケゅ العゅلヨيヱ るتحゲيゲ الキゅらヨاれ الわجケゅيる ـ  

 るليゅヨالヱ るعيゅレダال れゅسسぽヨال ヲヨنヱ ソゅガع الゅトقヤل るلヱجيع الدゼـ ت(1,20 ラ)  
: الصين اااـ  التحديれゅ التي تヲاجゅヰヰ الصنゅعة  في  

るجيケゅガال るفسゅレヨـ ال  ンゲらムالヱ りعدゅダال るيキゅダわااق ンヲقي القゅمن ب(1,20 ラ )  
 ケキゅダمヱ ラキゅعヨال ヴヤايد عゴわヨب الヤトـ الポاヰわااس りヲق ケゅらわعゅب るقゅトال  (1,20 ラ )  

(ラ 1,20) ث اانヱ ァゅわالダわديゲيمن ح اケتヅゅら الダين بゅأسヲاベ العゅلヨيる ـ  
.......(ラ 1,20)ـ الゐヲヤわ الゅレダعي   

الわعらيゲ الجغゲافي ـ سامる الヤغる ـ شムل تقديم الァヲわレヨ: الゅイنب الشヤムي  
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