
افياゲغイة الキ01: ماラ. 
ゆヲヤトヨال コاイنま ه فيわسケキ د ماヨわاعヱ  عنヨわأها بゲاق ،るاليわثائق الヲال ヴヤغل عわشわس: 
 قمケ るボثيヲياة  :0ال ح  :0101 في الヨغゆゲ سنる أمل ال

ヨسطالヲわ  ゐناま ケヲكク るسط اإقامヱ 
...0 .1.4 .0.4 ヵゲツح 
.0.. .0.1 .1.7 ヵヱゲق 

HCP, Enquête nationale démographique 2009-2010, Mars 2011, p 5.   قمケ るボثيヲ0ال: 
 كヨا... منヰا لヤガق مشاكل عヲيるダ بわزامن ثاثる تحدياれ كンゲら، يムفي ヱاحد زヱضعيる اسんわنائيる تヨわيالヨغヲ ゆゲاجه ي"   

 ラنيد أイدعي تわل تحديا شاما يسムا يشヰّヤاحトヤالس ヱ بガالن ヱ عヨわイヨكل من الるميヲヨالع れ.  
るゃيらال ヱ キاダわااق ヱ افياゲغヨّم الديヰت れحدياわال ログه ラま".  

.ソ31   ،4112مديゲيる إعداد التゲاゆ الヲطني، التصميم الヲطني إعداد التゲاゆ الヲطني، الヲثيقる التゲكيらيる، منヲゼراれ عكاド، الゲباط،  عن بتصゲف          قمケ るボثيヲ0ال: 
 れاヅاボسまال ケヲトتら るغنيヨال ラاムلس るيゲヨي العわبين سن ゆゲ2010  ヱ0101 (るيヲائヨبالنسب ال): 

れاヲنジال         れاゃヘ0101 0101 0101 0141 0101 ال 
71 ベヲا فヨف る4.4 00.1 00.1 ..01 04.4 سن 
 74.0 70.1 70.0 70.0 04.4 سنヱ01 る  00بين 

 4..0 40.0 00.1 04.0 0..0 سنる 00أقل من 
HCP, Vieillissement de la population  marocaine,  décembre 2012, p 03.  قمケ るボثيヲ4ال: 

ヱ الわغييゲ العヨيق わحメヲ الديヲヨغゲافي في الヨغゆゲ  سケゲツわわ الヲضعيる الヨاليる أنるヨヌ الボわاعد أكゲん في الヨسらボわل جゲاء ال"
 ..0سنる فヨا فベヲ سينボわل من  ラ71 عدキ السムاラ الグين تヤらغ أعヨاケهم ، حيث ケまالヵグ سيحدثه عヴヤ مسンヲわ هュゲ اأعヨا

ヤم るسن メخا ラヲ0101ي  ヴلま01.0  るسن ラヲيヤل 0101مんヨا سيヨابل  %04.0، مボم ラاムالس ネヲヨイ0..من م%  るسن
0171  ヱ4.0%  る0114سن . ゲヨغ من العヤらص يガل شムل لヨفي سن الع ラاムالس キل عدボわا سينヨ71ك  ،ベヲا فヨف るسن ヴلま
 ."0101فキゲا سنる  ...عチヲ  0101فキゲا سنる  0.4حヲالي 

 :الソ ،4.  ゆヲヤトヨ 4104تトガيط، شيヲガخる الジاكنる المغゲبيる، دجنゲら المندヱبيる الジاميる لل
ま..............................................................................10ラلヴ مらياラ مناسب 0حメヲ معトياれ الヲثيケ るボقم  -0  
ヱ العヲامل الヨفسゲة لグلك  الヨغゆゲي تحメヲ مヲわسط أمل الحياة  فمヌاهゲ  لヲわضيح مわムسらك الらヨياラ الヨنイز ヱ اعヨわد  -0

メヲحわ10.0...............................................................................................................................الラ 
الグガわヨة لヲヨاجヰわヰا عヴヤ  لわدابيゲالわحدياれ الわي تヲاجه الヨغヱ ゆゲ اعヨわد مわムسらك إبゲاコ ا 0اسァゲガわ من الヲثيケ  るボقم  -0

10.0ラ......................................................................................................................الらيゃي الダعيد  
   10ラ........................................................................:..............................................انイز ما يヤي-4
.الديヲヨغゲافي بالヨغわ ゆゲحメヲمヌاهゲ ال  0اسヤガわص من معトياれ الヲثيケ るボقم  -أ  

 ゆ- دヨわقم  اعケ るボثيヲفي  4الわنわااسァ るاليヨال るضعيヲاعدأ الボわال るヨヌن ゆゲغヨبال ヱ  ةفيゲفسヨامل الヲا تحديد العヰل.  
 
 

 الجヵヲヰ المヲحد :4102 امتحاناれ الらكالヲريا
 (りرヱالد :るالعادي) 

 ـ المヲضヲع  ـ
 شحين الゲبالمت ソممدرسينخا 

ンヲتـジلـك المジالم ヱعـب أゼال りالمعامـــل المـــاد コاإنجا りمد 

1 
 من سلك الらكالヲريا

るعيゲش ュヲヤع -ュヲヤع  るيらيゲイت 
-るياضيケ ュヲヤع 
ゲدبيわال ヱ キاダわااق ュヲヤع   

 التاريخ ヱالجغゲافيا
 

 
2-3-2 

 
 

ラاわساع 
 

4/0 

るحヘالص 

 

るبيゲالمغ るالمملك 
 るطنيヲال るبيゲالت りارコヱنيヰين المヲالتك ヱ 

 اأكاديميる الجヲヰيる للتゲبيヱ るالتكヲين 

 تافيالت -جるヰ مكناس
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ة الキيخماケاわ :01ラ 
 احد اヱ ب فيわط كボفポケياわاليين حسب اخわعين الヲضヲヨمن ال: 
  メヱاأ ネヲضヲヨال: 

 
 ケヲトت في تヨساه るمالي ヱ るيキاダわاق れاヲتح ヵキياヨال ゲاسع عشわال ラゲボال メخا るبيケヱة اأケاボال れدヰش ュاヌالن

 .ااقダわاヵキ الゲأسヨالي
 :عヴヤ العنゲダين الわاليينفيه  ゲكزت ، من مボدمヱ る عヱ チゲ خاتるヨ،أكわب مヲضヲعا مボاليا

 
 ا ゲاهヌمるيキاダわااق れاヲحわل るاليヨالヱ. 
ةゲفسヨامل الヲالع れاヲحわك الヤわل. 

 
 
 
 
 
 

 ال ネヲضヲヨانيالん: 
 

 هま ،ュ ログا أ01ラالラゲボ النダف الんاني من خاメ  لヲヨاجるヰ اأヨヅاネ ااسわعヨاケيま るصاヨゥحاヱاケ れغم قياュ الヨغゆゲ ب
れاإصاحا ヰわب تانチゲا  فるيらاأجن るايヨلح ヴヤع ゆゲغヨال. 

 :تヲضح فيه ما يヤي ، من مボدمヱ る عヱ チゲ خاتるヨ،أكわب مヲضヲعا مボاليا
   れاヱاإصامحاゥ ゆゲغヨا الヰب ュي قاわال  ラゲボاني من الんف الダالن メ01خا ュ ااイヨفي  الれ يゲムالعسる  ヱالヨال    るي

 ヱائيらイالる   . 
 ائجわن  れاヱاإصامحاゥ اヰة لゲفسヨامل الヲالع ヱ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
るドヲحヤم: グخぽي キاヨわين اعイヰي النガيケاわال ヱ افيゲغイال ヱ يمヌل تنヨبعين الع ケاらわحيح عند ااعダわال. 

 
 
 



 الجヵヲヰ المヲحد   :4102 امتحاناれ الらكالヲريا
 (  りرヱالدるالعادي) 

 خاソ بالمتゲشحين الممدرسين    ـ عناصゲ اإجابヱ る سلم التنقيط ـ

ンヲتـジالـك المジالم ヱعـب أゼال りالمعامـــل المـــاد コاإنجا りمد 

0 
 الらاكلヲريا من سلك

るعيゲش ュヲヤع 
ュヲヤع  るيらيゲイت 

 るياضيケ ュヲヤع 
ゲدبيわال ヱ キاダわااق ュヲヤع 

 ヱ الجغゲافيا التاريخ

4 
4 
4 
3 

 ラاわساع 
 

 
ゲعناص るاإجاب: るاليわال ゲشحين من العناصゲわヨال れجاباま ゆاゲわحسن اقわيط :يسボنわم الヤس 

افياゲغイة الキ01: ماラ. 
10ラ  

10.0ラ  
 
 
 
 
 
 
 
 

10.0ラ  
 
 
 
 

 
 
10ラ  

.まلヴ مらياラ مناسب 0تحヲيل معトياれ الヲثيケ るボقم  -0  
 :عヴヤ  الらヨياラ الヨنイز ヱ الわムヨسب اعヨわاキا -0
 :    لヨغゆゲامعدメ أمل الحياة في تヲضيح مヌاهゲ تケヲト  - أ
- ゆゲغヨسط أمل الحياة في الヲわم ネتفاケا. 
- ヵヱゲボسط الヲمن ال ゲんأك ヵゲツسط الحヲسط أمل الحياة في الヲわم ネتفاケا. 
- ヵヱゲボال ヱ ヵゲツين الحトسヲبال ケヲكグمن ال ゲんأك ゐسط أمل الحياة عند اإناヲわم ネتفاケا. 
  ゆ- ケヲトわلك الグة لゲفسヨامل الヲالع: 

- わمس ヱ اليヨني اإجヅヲتحسن الدخل الヵゲツسط الحヲبال るخاص るعيشヨال ンヲ... 
 ...تحسن ヱسائل الヲقايヱ る العاケヱキ ヱ ァ الわعヤيم ヱ اإعاュ في تヲعيる الヲヨاヅنين -

:0من الヲثيケ  るボقم  ヲわاجه الヨغゆゲسالわحدياれ الわي اァ اسゲガわ -أ  -0  
.تحدキ ヵيヲヨغゲافي -  
- ヵキاダわاق ヵتحد.  
.تحدヵ بيゃي -  

:عヴヤ الダعيد الらيゃي グガة لヲヨاجるヰ الわحدياれلわدابيゲ الわヨإبゲاコ ا الわムヨسبキ ااعゆ ヨわ ـ   
まعاキة انわشاケ اأحياء الダناعيま ،るحداゐ الヨنわزهاれ ) الらيゃي الゐヲヤわمحاケبる مヌاهゲ مヲヨイعる تدابيゲ تヰم  -

...(ヱ اأحزمる الゲツガاء  
-   ゲتدابي るعヲヨイم るイعالヨل ゲيヰトわال ヱ れمشاكل النفايا(チヲفヨال ゲدبيわال)...  
- ゲت ヱ るيゃيらال るبيゲわال キاヨわاعるلヱぽسヨال るنヅاヲヨال ゥヱケ سيخ.  
:まنイاコ ما يヤي -4  
: 0من معトياれ الヲثيケ るボقم  ソ مヌاهゲ الわحメヲ الديヲヨغゲافي بالヨغゆゲاسガわا -أ  

-  るらنس チفاガينانトالنشي ラاムالس ヱ メفاヅي اأわゃف. 
- ラゲボف الダわعند من るبع الساكنケ لムشわل ォヲالشي るらنس ネتفاケالحالي ا. 

  ゆ- わنわااس ァال るضعيヲأ るاليヨالヌاعد نボわال るヨるبيゲغヨقم  الケ るボثيヲض: 4من الヲال ケゲツت るヨヌأن るاليヨال るعي
.الボわاعد  

 ァقم  سケ るボثيヲاقا من الトان るضعيヲك الヤわة لゲفسヨامل الヲ4الع:  
 .تゲاجع عدキ السムاラ في سن النشاゲ :ヅ في هュゲ اأعヨاケتغي -
-  るاإعال るらنس ネتفاケا: ラゲボف الダわعند من ォヲالشي るらنس ネتفاケب اらالحالي بس. 

 
 
 
 
 

4/0  

るحヘالص るبيゲالمغ るالمملك 
 るطنيヲال るبيゲالت りارコヱيヲالتك ヱنيヰن الم 

 اأكاديميる الجヲヰيる للتゲبيヱ るالتكヲين 
 تافيالت -جるヰ مكناس
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ال り01: تاريخمادラ 

 メヱاأ ネヲضヲヨال: 
يイヰنヨانب الイال. 
يヤムانب الشイال. 
يヤيヤحわانب الイي: الヤيف ما يドヲت チゲわيف: 

0- ヱ るيキاダわااق れاヲحわال ゲاهヌم るاليヨال: 
- るناعيダال ゲاهヌヨال. 
- るالفاحي ゲاهヌヨال. 
- るيケاイわال ゲاهヌヨال 
- るاليヨال ゲاهヌヨال. 

0- るاليヨال ヱ るيキاダわااق れاヲحわヤة لゲفسヨامل الヲالع: 
- るافيゲغヲヨامل الديヲالع. 
- るنيボわال れاعاゲわااخ ヱ るيヨヤف العヲشムال. 
 .تケヲト أساليب اإنわاァ الفاحي ヱ الダناعي -
- れاصاヲヨال ケヲトت. 
الゲわكيز الゲأسヨالي ケヲヰド ヱ الشゲكاれ : عヲامل الわنヌيヨيる الゲヨتるトら بالنヌاュ الゲأسヨاليال -

るيケاムわااح. 
-  ヱ るكزيゲヨال ポاأبنا ケヱキ ポاأبنا ケヲトت るاصガالヱ منケاヨんわااس メاイم ヴلま ケخاキائف ااド . 
- るيキاダわفي تنشيط الحياة ااق るصケヲらال ケヱキ. 
 
 

 ال ネヲضヲヨانيالん: 
 .الイانب الヨنイヰي

 انبイيالヤムالش. 
يヤيヤحわانب الイي: الヤيف ما يドヲت チゲわيف: 
 في  الイヨااュ れ 01خاメ النダف الんاني من الラゲボ  الわي قاュ بヰا الヨغゥ ゆゲاإصامحاヱاれ ـ 0

 :るالらイائيالヨاليる  ヱ ヱ るالعسゲムي
   るيゲムعس れصاحاま امي، : ـヌاة جيش نヲين نヲムة تゲらガالヱ ゲヅاأ キاヨわيش باعイتحديث ال

るبيケヱباأゲح キاわع ، ュヲヤي العボヤわل るابيヅ れاんبع ،サبفا るحヤصنع اأس るي حديث، ماكين
るيゲムالعس. 

    れصاحاま ـるائيらج ヱ るمالي : チゲف ،ァケاガفي ال キヲボسك الن ヱ るبيゲغヨال るヤヨتحديث الع るلヱمحا
 るعيゲش ゲائب غيゲض(تيبゲわال ヱ サヲムヨال )ゥاإصا れاボنف るヰاجヲヨل. 

 :عヲامل محدキヱيる محاヱاれ اإصاゥـ 0
- るيヤاخキ :ائل، تعاقب معらボبعض ال ヱ ヵケاガらيد الらفض عケ ،اءヨヤالع ヱ ラاأعيا るضケا

るゃبヱاأ ヱ فافイال れاヲسن. 
- るجيケخا : ゲاهヌل مムاأجانب ل るヤقゲع ،るيらاأجن ラヲالدي ヱ れاماゲاء الغキز عن أイالع

 .الわحديث
 
 

 مヤحるドヲ: اعヨわد في ヱضع عناصゲ اإجابヱ る سヤم الわنボيط عヴヤ مラヲヨツ اإヅاケ الゲヨجعي0101
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