
                                   

 
 
 

 ヱالتكوين المヰني               
   ヰيガﾜتﾝاガ يةｯﾁتﾞﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 

                  ﾃة فاヴج- ヰا｀ﾝガｯ 

 1/1 اﾝصفحـة   (الرسヨيوラالヨترشحوラ )للبكالوريا اامتحاラ  الجهوي الヨوحد 

    ギガست｀ﾝسنة         :اﾝى اﾝガاأ ヰ｀يـــاﾁガﾝاﾜｯﾝك اﾞا س ｰﾁガدﾝيةااﾜاﾁ1014 ستد 

       ｰـاد｀ﾝا
: 

 ｀دｰ اإنجاﾂ  (اガ｀ﾝضガع)اﾝتاﾁيخ ガاﾝجغﾁافيا           
اﾝ｀عا｀ـ

 ل

 :｀سﾞـك   
        ﾟيﾞتعﾝعية /اأصيلاﾁشﾝا ﾟガﾞعﾝك اﾞية  –｀سｯيﾁتجﾝا ﾟガﾞعﾝا–  
 ﾃ 1 1 اﾝعﾟガﾞ اﾁﾝياضية       

 ﾃ 3  1 اﾝعﾟガﾞ ااقتصاديــة       

 
 دةゅريخ مゅالت       [لゅب ااشتغベئゅثヱلゅ]  [10 قطن]  

 
  :الヱثゅئベ التゅليヱ るأجゆ عن اأسئるヤ في تمعن جيدا           

 ュرق るボثيヱ1ال  : 
" れسع عشر نزعゅرن التボاسط الヱأحداث في أ るعثاث ゆن المغر

 るيヱボال るلヱالد るヘص ヱغز ヱاحتال أجنبي أ ヵأ ヴヤع るس ، العصيほالب
تمヰيدا  1830الحدث اأヱل تمثل في احتال الجزائر سنる  :خゅرجي 

 るده الشرقيヱمن حد ゅيه انطاقヤلاستياء ع ... ヱني هゅالحدث الثヱ
أمュゅ الجيش  1844سنる  معركる إيسヤيهزيمる الجيش المغربي في  

 حرゆ تطヱانヱالحدث الثゅلث هヱ هزيمる المغرゆ في ... الヘرنسي 
 る1810سن ... るل هذه اأحداث الثاثヱالد れヤالخطيرة جع

 るريゅسع عشر ...ااستعمゅرن التボاخر الヱفي أ ゅヰجميع ヴتنظر إل
 ゅヰر بヘيمكن الظ るكغنيم ゆالمغر"... 

خال ... عبد الواحد النゅصر ، التدخل العسكري اأجنبي في المغرゆ. د
ベ. سع عشر وأوائل العشرينゅط .التゅالرب れإلي る11-1ص -ص 1111مطبع 
 . 

 ュرق るボثيヱ1ال  : 
"れヤا  اشتم るقيゅヘتるيゅل، الحمヱفص るتسع ヴヤع  ヱنح れゅاالتزام れلヱゅتن

لボد التزمれ  الحكヱمる  .  ...المغرヱ ゆاامتيゅزاれ التي خヱلれ لヘヤرنسيين 
 ュاحتراヱ るالمغربي るلヱالد ヴヤع るفظゅلمحゅل بヱصل اأヘال ヴتضボبم  るرنسيヘال
. المぼسسれゅ الدينيる كمぼسسる اأحبゅس ، ヱتعヰدれ بゅحتراュ هيبる السヤطゅن 

أمゅ اامتيゅزاれ التي حصل عヤيゅヰ الヘرنسيヱن فكゅنれ شゅمヱ るヤعديدة حيث 
 جديد  عヴヤ حベ إقゅمる نظュゅ[  اأヱل] حصれヤ فرنسゅ بمボتضヴ الヘصل 

 るيゅالحم ュゅنظ ヱه ゆلمغرゅب. "...  
 
-1814، الحركる الحヘيظيる أو المغرゆ قبيل الحمゅيる الヘرنسيる عال الخديمي . د

  242ص[ 2111بゅط الر.1.دار أبي رقراベ ط. ] 1112

 ュرق るボثيヱ3ال  : 

"...    れنゅك ゅعندمヱるحヤالمس  るمヱゅボالم るمヱゅボعن م ヵن الحديث يجرゅته ، كゅمخططヱ ヵرゅزحف ااستعمヤتتصدى ل るأخرى  المغربيヱ るيヱصحرا
 るيヤجب るرابعヱ るيヤヰس るلثゅثヱ るيヘا. ريヱطمس الر ヱه ポمن ذل るريゅااستعم るبボالح ヵمنظرヱ ن هدف المستعمرينゅد كボالتي ل るطنيヱالヱ るبط الديني

 ..." .كゅنれ تدفع المغゅربる إلヴ تبゅدل العヱن ヱالنصح ヱالتشجيع ، ヱتゅボسュ اآاヱ ュاآمゅل في طرد المحتヤين 
نونبر . 2ص . الريصゅني –مراحل ااحتال ااستعمゅري للمغرゆ خال القرنين التゅسع عشر والعشرين مركز الدراسれゅ و البحوث العلويる . عال الخديمي     

2114  

ヤــــــــــــــــــــــــــــــاأسئ る : 
1 –   ュتين رقボثيヱヤريخي لゅر التゅ1حدد اإط ヱ3  [ .1  طボن ] 
 [ن1][ المヱゅボمる المسヤحる  –الحمゅيる  –حرゆ تطヱان  -معركる إيسヤي : ]   الヱثゅئベ في   مゅ تحته خطعرف   – 1
3 –   るボثيヱالتزام 1استخرج من الヱ ، ゆه المغرゅتج ゅفرنس れゅ  درستأبرز ゅءمدى  هممゅفヱ れゅاالتزام ポヤبت ゅ[ ن1] فرنس 
4 -   るボثيヱص من الヤ3استخ ヱ ، ゆفي الريف بين  هدف المستعمرين من احتال المغر るمヱゅボد فعل المヱرد ポتゅمヤن 1من تع 
 [ ن1]الヱطني لسヤطれゅ الحمゅيる  كتるヤ العمل برنゅمج اإصاحれゅ التي تボدمれ به بين من خال رصيدポ المعرفي  - 5



                                   

 
 
 

 ヱالتكوين المヰني               
   ヰيガﾜتﾝاガ يةｯﾁتﾞﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 

                  ﾃة فاヴج- ヰا｀ﾝガｯ 

 ﾝ  1/1صفحـة ا  (الرسヨيوラالヨترشحوラ )للبكالوريا اامتحاラ  الجهوي الヨوحد 

   ｀ﾝا ギガسنة         :ستﾝى اﾝガيـــااأﾁガﾝاﾜｯﾝك اﾞس ヰ｀ ｰﾁガدﾝيةاااﾜاﾁ1014ستد 

       ｰـاد｀ﾝا
: 

 اﾝ｀عا｀ـل ｀دｰ اإنجاﾂ  (اガ｀ﾝضガع)اﾝتاﾁيخ ガاﾝجغﾁافيا           

 :｀سﾞـك   
    –اﾝعﾟガﾞ اﾝتجﾁيｯية  –｀سﾞك اﾝعﾟガﾞ اﾝشﾁعية /اﾝتعﾞيﾟ اأصيل       
 ﾃ 1 1 اﾝعﾟガﾞ اﾁﾝياضية        

 ﾃ 3  1 اﾝعﾟガﾞ ااقتصاديــة       

 
  دةゅال مゅجغرافي     [[ليゅボع المヱضヱالم](نقط10) 

 
 ゆااكتヱ من حدفي  ポرゅاختي ゆليين حسゅعين التヱضヱالم:   

  الموضوع اأول  : 
 

يれゅ يヱاجه المغرゆ تحديれゅ اقتصゅديヱ るاجتمゅعيヱ るبيئيる جعヤته يعتمد أسゅليゆ تدبير متنヱعる لمヱاجるヰ تポヤ التحد    
 るالتنمي ベيボتحヱ . 

 
       るليゅالت れاヱتعتمد فيه الخط ゅليゅボم ゅعヱضヱم ゆاكت : 

 
  るالبشري るتعريف التنمي . 
  تحديد るالبشري るتنميヤل るطنيヱدرة الゅأهداف المب. 
  るئيゅارد المヱتدبير الم ゆليゅصف أسヱ. 
   في الريف المغربي るديゅااقتص るاأزم るヰاجヱل التدخل لمゅإبراز أشك. 

  لثاني وع اضالمو  : 

 
مستヱى التنظيュ ااقتصゅدヱ ヵالヱボة الصنゅعيヱ るتين اقتصゅديتين متبゅينتين عヴヤ تعتبر الصين ヱالヱايれゅ المتحدة اأمريكيる ق

 . 
 
 ゅتع ، るتمゅخヱ عرضヱ るدمボمن م ゅليゅボم ゅعヱضヱم ゆلج فيه اكت  : 

  المتحدة れゅايヱالヱ في كل من الصين るعيゅة الصنヱボهر الゅمظ. 

 ر العنصر الヱدين دヤلبゅب ヵدゅااقتص ヱفي النم ヵبشر. 

  دينヤفي الب ヵدゅااقتص ュئص التنظيゅخص . 

 

 

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



                                   

 
 
 

 ヱالتكوين المヰني               
   ヰيガﾜتﾝاガ يةｯﾁتﾞﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 

                  ﾃة فاヴج- ヰا｀ﾝガｯ 

 1/3 اﾝصفحـة        (الرسヨيوラالヨترشحوラ )للبكالوريا اامتحاラ  الجهوي الヨوحد 

    ギガست｀ﾝسنة         :اﾝاﾝガيـــاى اأﾁガﾝاﾜｯﾝك اﾞس ヰ｀ ｰﾁガدﾝااستد اﾁيةﾜا  
1014 

       ｰـاد｀ﾝا
: 

 اﾝ｀عا｀ـل ｀دｰ اإنجاﾂ (عناصﾁ اإجاｯة ガسﾟﾞ اﾝتنﾚيﾋ)اﾝتاﾁيخ ガاﾝجغﾁافيا            

 :｀سﾞـك   
 ا –اﾝعﾟガﾞ اﾝتجﾁيｯية  –｀سﾞك اﾝعﾟガﾞ اﾝشﾁعية /اﾝتعﾞيﾟ اأصيل        

 ﾝ 1 ﾃ 1عﾟガﾞ اﾁﾝياضية         

 ﾃ 3  1 اﾝعﾟガﾞ ااقتصاديــة        

 

 طالتنقي وسلم اإجابة ناصرع

سلم   المقترحة عناصر اإجابة                                                        
 التنقيط



  .[ نボط 01] (وثائق بالاشتغال ) تاريخ مادة ال

 

1 – ヤريخي لゅر التゅتين اإطボثيヱ2 ヱ3  :قع من المترشヱاأحداث يت ュأهヱ نゅالزمن ، المك ヴرة إلゅح اإش................ 
 ..................................................................................................................: التعريف التゅريخي  – 2

  يヤإيس るل: معركゅالمغربي في شمヱ رنسيヘبين الجيشين ال るヰاجヱالم  れヰالتي انتヱ يヤإيس ヵادヱ ゆقر ゆالمغر ベشر
 るسن ゆالمغر るزيمヰرنسي  0411بヘجيش الヤني لボالتヱ ヵالعسكر ベヱヘالت ゆبسب. 

  انヱتط ゆحر : るنيゅاإسب るالمغربي るヰاجヱان [ 0481-0481] المヱتط るمدين  れヤاحتヱ ゅヰفي ゆالمغر ュزヰان ، 

 .امتيゅزاれ عديدة  منحれ بمヱجبゅヰ إسبゅنيヱ0481 ゅتュ التヱقيع عヴヤ معゅهدة صヤح في 
 るيゅظ : الحمゅヘحتゅضي بボي ヵرゅسي استعمゅسي ュゅالنظるلヱد るالمحمي ヴヤع  るمراقب れلكن تح ゅヰمتヱحكヱ るصゅالخ ゅヰتゅسسぼم

 ]لمヱاجるヰ ااحتال الヘرنسي ヱاإسبゅني ヱمنゅヰ  طベ المغرゆقبゅئل مختヤف منゅ شنتゅヰمヱゅボمる شعبيる : المヱゅボمる المسヤح  る .دヱلる أヱربيる ، فゅلヘكرة التي تسヱد هذا النظュゅ هي فكرة المراقبヱ るليس اإدارة المبゅشرة 
 ...[ .ヱمヱゅボمる الجنヱ –  ゆヱالكبير  المتヱسط ينヱمヱゅボمる اأطヤس -مヱゅボمる الريف

  

3 –  ゅفرنس れゅالتزامゆه المغرゅتج :...................................................................................................... 
-  ュرق るボثيヱمن ال ゅ2انطاق ヱ るالمغربي るلヱالد ヴヤع るفظゅالمح  れゅسسぼم ュاحتراヱ ن .الدينيゅطヤالس るهيب. 

-  れゅمヤمن التع ゅانطاق ゅヰداتヰبتع ゅفرنس ュمدى التزا :  ゅヰداتヰبتع ュتزヤت ュيل لヰشرة لتسゅإدارة مب ヴإل るيゅالحم ュゅنظ れلヱإذ ح
 ヵرゅااستغال ااستعم ... 

 ...............: ヱرد فعل المヱゅボمるبمنطるボ الريف من خال التعヤمれゅ  3ن من خال الヱثيるボ رقュ هدف المستعمري – 1
  るボثيヱمن ال ゅ3انطاق : ュحدهヱتヱ るربゅالتي تجمع المغ るطنيヱالヱ るابط الدينيヱطمس الر ヱدف هヰال. 

  れゅمヤمن خال التع : るمヱゅボالم ヴرة إلゅالخط اإش ュمحمد بن عبد الكري るمゅبزع るيヘبي الريゅ.[  ال فيヱأن る0120معرك 
 ... التحゅلف اإسبゅني الヘرنسي ヱاستساュ الخطゅبي + [ヱأهميتゅヰ في دحر الجيش اإسبゅني  

 .................:............................................ 1334مضمヱن البرنゅمج اإصاحي لヤحركる الヱطنيる في  - 8
- ゅسيゅسي ゅإداريヱ  :ء اإدارة الゅالتعبيرإلغ るحري るيゅحم،るمغربي るمヱين حكヱتك، るالمغربي るلヱد الدヱحد ュشرة، احتراゅمب. ... 
- ゅديゅاقتص : るعゅالصن るيゅحم،ゆفي الضرائ ゆنゅاأجヱ るربゅاة بين المغヱゅالمس ،るفاحي れゅنيヱゅين تعヱر الرسمي،تكゅف ااستعمゅボإي

 .る الثاثن المنゅطベ المغربيالتヤボيديる من المنゅفسる اأجنبيる ،إلغゅء الرسュヱ بي
- ゅعيゅفي  :اجتم るميヱالعمل الي れゅعゅلمدن،تحديد سゅب れゅيヘء مستشゅء مدارس حرة،إنشゅح بإنشゅاابتدائي،السم ュيヤالتع るريゅاجب

  ...سゅعれゅ،محゅربる البطゅلる ،إحداث ماجيء لヤعجزة  8
                                                **************************** 
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 ヱالتكوين المヰني               
   ヰيガﾜتﾝاガ يةｯﾁتﾞﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 

                  ﾃة فاヴج- ヰا｀ﾝガｯ 

 1/3 اﾝصفحـة    (الرسヨيوラالヨترشحوラ )للبكالوريا اامتحاラ  الجهوي الヨوحد 

    ｀ﾝاギガسنة         :ستﾝى اﾝガيـــااأﾁガﾝاﾜｯﾝك اﾞس ヰ｀ ｰﾁガدﾝيةاااﾜاﾁ1014 ستد 

       ｰـاد｀ﾝا
: 

 ｀دｰ اإنجاﾂ  (عناصﾁ اإجاｯة ガسﾟﾞ اﾝتنﾚيﾋ)اﾝتاﾁيخ ガاﾝجغﾁافيا           
اﾝ｀عا｀ـ

 ل

 :｀سﾞـك   
  –اﾝعﾟガﾞ اﾝتجﾁيｯية  –｀سﾞك اﾝعﾟガﾞ اﾝشﾁعية /اﾝتعﾞيﾟ اأصيل       
       ガﾞعﾝياضيةاﾁﾝا ﾟ 1 ﾃ 1 

 ﾃ 3  1 اﾝعﾟガﾞ ااقتصاديــة       

  طالتنقي وسلم اإجابة ناصرع
سلم   المقترحة عناصر اإجابة                                                        



 التنقيط
   .[ نボط 01] ( مقالي اختياري) الجغرافيا مادة 

 
  :الموصوع اأول 

 .............: .......................................................................................................... الجゅنゆ المنヰجي -
-   るسبゅمن るدمボم : れاぼゅالتسヱ لゅع ،طرح اإشكヱضヱالم るتحديد أهمي. 
-  ュالتصمي るيボمنطヱ حヱضヱ.るسبゅمن るتمゅخ 

 
 ..............................................................................................................:ف التنميる البشرة يتعر – 0

         るتنميヤالمتحدة ل ュمج اأمゅمن طرف برن れأداة اعتمد[pnud  ]س تركゅيボم ヱهヱ ،يبي[ヵدゅاقتص ヱسيヱس]  るص من ثاثヤيستخ
 るسيゅصر أسゅة :عنゅأمد الحي– ヵردヘالدخل ال– るى المعرفヱمستヱ .داヤيعتمد لتصنيف بヱ るبشري るى  تنميヱمست れدان ذاヤب ヴإل ュلゅن الع

 るヘضعي ヱأ るسطヱمت ، るعヘمرت ... 
 

2 –  るالبشري るتنميヤل るطنيヱدرة الゅأهداف المب:…………………………………………………………… 
  عيゅعجز ااجتمヤل ヵالتصد.   رص الشغلヘفرة لヱالمヱ دخلヤالمدرة ل るأنشطゅب ュゅااهتم...   るصゅالخ れゅجゅااحتي ヵヱبذ ュゅااهتم... 

3 -  るئيゅارد المヱتدبير الم ゆليゅأس :.................................................................................................. 
 اتد るنيボبير ت(るيذيヘتن : ) ءゅالم ヴヤع ゆيボد ب -–التنヱء السدゅ–  ヵالعصر ヵه ال –الرゅمي るيヤبحرتح ...   るنيヱنゅتدابير ق るتيゅسسぼمヱ( : るتشريعي ) ءゅن المヱنゅء قゅمヤل ヴヤس اأعヤالمجヱ ، خゅالمنヱ ... 

          * るتدابير تحسيسي ( : : るعيヱالت れد  –حماゅاإرش. ) ...                                                                                  
  

 …………………………………………: خل لمヱاجるヰ اأزمる ااقتصゅديる بゅلربف المغربي أشكゅل التد  - 1
  るمستدام るد تنميゅاعتم るمندمج ヱ [ る2121استراتيجي  るيヱرボال るتنميヤل .るالبيئ れゅبヤتراعي متط るتنمي. 

  るديゅااقتص るيع أانشطヱتن : るفاح [احيヘر الゅتشجيع ااستثم ]–  るيヱقر るحゅسي–  るيديヤボت るعゅصن ... 
ゅي الجヤالشك ゆجغرافيالتعبير ال:  ن –  るيمヤس るلغ–  ュديボشكل الت........................................................  

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

 

 
 
 
 ن 2
 
 
 
 ن1
 
 
 
 ن2
 
 
 
 ن2
 
 
 
 
 ن2
 
 ن 1
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                        

 
 

 
 
 

   : الموصوع الثاني 
 ...........................: ............................................................................................الجゅنゆ المنヰجي  -

-   るسبゅمن るدمボم : れاぼゅالتسヱ لゅع ،طرح اإشكヱضヱالم るتحديد أهمي. 
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 ュالتصمي るيボمنطヱ حヱضヱ.るسبゅمن るتمゅخ   
 :........................................................................مظゅهر الヱボة الصنゅعيる بゅلヱايれゅ المتحدة ヱالصين  - 1 
 

في معظュ مراتゆ متボدمる ) المكゅنる العゅلميる : المぼشراれ الدالる عヴヤ الヱボة : نسبる لヱヤايれゅ المتحدة اأمريكيる بゅل 
 るعيゅالصن れゅعゅطボال )–  ュゅطني الخヱتج الゅفي الن るهمゅالمس るج  -.نسبゅع اإنتヱتن( ، ゅجيヱلヱالتكن るليゅع れゅعゅالصن
 るيヱゅالكيم るعゅالصن. )... 

 ... ュ، متنヱع ، مكゅنる عゅلميる متボدمる في العヱボد اأخيرة إنتゅج ضخ: بゅلنسبる لヤصين  
 

1 –  ヵر العنصر البشرヱد :............................................................................................................. 
  るالمتحدة اأمريكي れゅايヱヤل るلنسبゅجيد : ب るالبشري るشر التنميぼة ا. ) مヱボع الゅヘفي ارت ュهゅس ヵردヘع معدل الدخل الゅヘرت

 るدة/الشرائيヱج  ュيヤالتع / るヤهぼم るヤمゅة / يد عゅل أمد الحيヱط / るالنشيط るئヘع معدل الゅヘارت)... 
 ... سベヱ استヰاكيる ضخمる  كゅヘءاれ عゅليる [ / اليد العゅمるヤ ] أكبر قヱة منتجる  : بゅلنسبる لヤصين  

 
3 –  ヵدゅااقتص ュئص التنظيゅخص. :............................................................................................... 

  るالمتحدة اأمريكي れゅايヱل : في الゅلي فعゅرأسم ュゅلي /نظゅة التركيز الرأسمヱر ا/ قヱمتعددة د れゅالشركヱ れاヱゅボلم
れゅي  -الجنسيヰجيヱت るلヱر الدヱد  ... 

  : كي تطヱر عبر مرحヤتيننظュゅ اشترا: في الصين  
-  ヴلヱاأ るヤء ااشتراكي: المرحゅالبن るヤ[ 1391-1343]  مرح  [ جゅئل اإنتゅسヱ ュميほت + ヵدゅالتخطيط ااقتص ...] 
- るنيゅالث るヤالمرح   :るاحيヘال れゅاإصاحヱ ليゅالرأسم ュلゅالع ヴヤح عゅتヘاان るヤمرح [ るالشعبي るنヱمヱالك ポكيヘتشجيع  –ت

تشجيع ااستثمゅر  –ظヱヰر مぼسسれゅ مختヤطる  –استمرار هيمنる مぼسسれゅ الدヱلヱ  [ るالصنゅعيる  ...[اإنتゅج العゅئヤي 
 ... [تشجيع الصنゅعる التصديريる اانضمュゅ إلヴ المぼسسれゅ الدヱليる  –تحرير المنتヱج الヘاحي ] ヱالتجゅريる  ...[اأجنبي 

 
 ................................................... .....شكل التボديュ  –لغる سヤيمる  –التعبير الجغرافي :  الجゅنゆ الشكヤي 
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