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الوثيقة:1
" تزعم حركة المقاومة بالجنوب المغربي...أحمد الهيبة ( ...)1919-1876واستنفر الشكان للجهاد ضد
المحتلين الفرنشيين ،و توجه إلى مراكش مقر القواد الكبار ...الذين لم يتحمشوا لنصرته ،فزحفت إليه
الجيوش الفرنشية بقيادي الكولونيل مانجان ،و لكنه لم يشتطع الصمود في وجهها ،نظرا لقوي سالحها
النارى ،فانهزم في معركة سيدى بوعثمان في شنبر  ...1912وقد توقفت المقاومة المشلحة التي كانت قد
ابتدأت سنة  ،1912ضد االحتالل الفرنشي ،سنة ...1934وفي منطقة الشمال المغربي  ...أعلنها محمد بن عبد
الكريم الخطابي حربا شعواء على الجيش االسباني  ،وكبده خشائر فادحة في األرواح في معركة أنوال
سنة  ...1921فتحالف الجيشان االسباني والفرنشي ضد جيش الخطابي...إلى أن انتهت [المقاومة]بهزيمة
الجيش الريفي  ...سنة "...1926
عبذ انذك انًزًٌُ ،يذطاث فً تارٌخ انًغزب انًعاصز( ،)0811-0981يُشىراث انزيٍ ،انعذد  ،02انظ ،3.يطبعت انُجاح انجذٌذة ،انبٍضاء ،ص.ص.83-80-81.

الوثيقة:2

"قدمت كتلة العمل الوطني . . .دفتر مطالب الشعب المغربي إلى الملك محمد الخامص سننة  ،1934و هني
مطالب تنص على إصالحات سياسية داخل معاهدي الحماية . . .كنان هندفها توسنيع اختصاصنات الشنلطان ،
و إشراك المغاربة في المؤسشات اإلدارية التي أحدثتها حكومة الحماية الفرنشية ،وانتخاب مجالص محلينة
ومجلص وطني من طرف المغاربة وحدهم ،مشلمين ويهود  ....عندما لم تشتجب الشنلطات الفرنشنية لهنذه
المطالب ،قفزت الحركة الوطنية إلى تقديم عريضة االستقالل يوم  11يناير " . . .1944
يذًذ عابذ انجابزي ،يىالف إضاءاث وشهاداث ،انعذد  ،1دار انُشز انًغزبٍتٌ ،ىٍَى  ،3113انطبعت ،0ص8 - 9 - 7 .

األسئلة:
.1
.2
.3

.4

.5

حدد(ى) نوعية الوثيقتين 1و 2و تاريخهما ومصدرهما وصاحباهما(  1ن )
ضع (ى) الوثيقتين 1و 2في إطارهما الزمني والمكاني (  1ن )
استخرج(ى) من الوثيقتين 1و 2اآلتي(  2ن )
أ -من الوثيقة  1المعارك التي خاضتها المقاومة المشلحة في جنوب وشمال المغرب ونتائجها
ب -من الوثيقة  2مطالب الشعب المغربي
فشر(ى) انطالقا من الوثيقتين 1و 2مايلي( 2ن):
أ – من الوثيقة  1توقف المقاومة المشلحة في جنوب وشمال المغرب
ب -من الوثيقة  2تقديم عريضة االستقالل
استخلص(ى) الفكري األساس للوثيقتين 1و1( 2ن)
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" يتوفر المغرب علنى تنراذ و قيمنة عالمينة...إال أن هنذا التنراذ يواجنه الينوم تهديندات حقيقينة ،بنل
إن بعضننه أصننبا يعنناني مننن تنندهور فعلنني :تشننويه القصننور بشننبب البننناءات العشننوائية و الدخيلننة،
تدهور المدن العتيقة .و يشتدعي هذا الوضع تدخال قويا للدولة"...
التصميم الوطني إلعداد التراب ،مديرية إعداد التراب الوطني ،3004 ،ص.233.

 تشخيص وضعية اآلثار أو التراذ الموجود بالجهة أو في منطقتك وتصنيفه -اقتراح حلول و وسائل للحفاظ على هذا التراذ و التعريف به.

6
 -1حدد (ى) معاني المفاهيم و المصطلحات اآلتية 3 (:ن )
 قوي تكنولوجية الضعف التنموى مؤشر التنمية البشرية -اقتصاد الشوق
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 -2األسئلة الموضوعية( 3ن):
أ  -انقل (ى) الجدول اآلتي إلى ورقة تحريرك و ضع (ى) عالمة( )xفي الخانة المناسبة:
االقتراحات
تحقق الفالحة المصرية االكتفاء الذاتي الغذائي
النهج الجغرافي عمليات فكرية متصلة تقوم على الوصف والتفشير والتعميم

صحيا

خطأ

يعاني اقتصاد نيجيريا من ضعف في الموارد الطبيعية
ب  -صل (ى) بين الحرف في الخانة رقم  1و الرقم الذى يناسبه في الخانة رقم  2بعد نقل الجدول إلى
ورقة التحرير:

الخانة رقم 1
أ-الشيليكون فالي مجال صناعي جد
متطور يوجد

ب -تتركز المجمعات والمركبات
الصناعية في اليابان في
ج -تعتبر نيجريا من الناحية
االقتصادية بلدا

الخانة رقم 2
 -1جنوب شرق سان فرانشيشكو بالواليات المتحدي
األمريكية
 -2جنوب شرق طوكيو باليابان
 -3جنوب شرق موسكو في روسيا
 -1جزيري هوكايدو
 -2وسط البالد
 -3ساحل جزيرتي هونشو و كيوشو
 -1غني من حيث الموارد الطبيعية وضعيف تنمويا
 -2قوى تنمويا وفقير من حيث الموارد الطبي ية
 -3غني من حيث الموارد الطبيعية و قوى تنمويا
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1ن موضوع االشتغال على الوثائق في مادي التاريخ (7ن)
 .1تحدبد نوعية الوثيقتين 1و ، 2تاريخهما ومصدرهما وصاحباهما..................................................................................
 .2وضع الوثيقتين 1و 2في إطارها الزمني والمكاني .........................................................................................................................
 .3استخراج من الوثيقتين 1و 2اآلتي ...............................................................................................................................................................
أ -من الوثيقة  1المعارك التي خاضتها المقاومة المشلحة في جنوب وشمال المغرب ونتائجها
 معركة سيدى بوعثمان انتهت بهزيمة احمد الهيبة في شتنبر 1912 معركة انوال سنة  1921انتهت بانتصار محمد بن عبد الكريم الخطابي في معركة أنوالسنة  1921وكبد الجيش االسباني خشائر فادحة في األرواح
ب -من الوثيقة  2مطالب الشعب المغربي:
 توسيع اختصاصات الشلطان إشراك المغاربة في المؤسشات اإلدارية التي أحدثتها حكومة الحماية الفرنشية، انتخاب مجالص محلية ومجلص وطني من طرف المغاربة وحدهم ،مشلمين ويهود .4تفشير مايلي...........................................................................................................................................................................................................................:
أ -توقف المقاومة المشلحة في جنوب وشمال المغرب (من الوثيقة :)1
 قوي الشالح النارى للجيوش الفرنشية بقيادي الكولونيل مانجان لم يتحمص القواد الكبار لنصري مقاومة احمد الهيبة تحالف الجيشان االسباني والفرنشي ضد جيش الخطابيب -تقديم عريضة االستقالل (من الوثيقة :) 2
عدم استجابة الشلطات الفرنشية لمطالب كتلة العمل الوطني -5استخالص الفكري األساس للوثيقتين 1و................................................................................................................................................. 2
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 2ن موضوع مقالي في مادي التربية على المواطنة(7ن)
الجانب المنهجي...................................................................................................................................................................................................................... :
ن مقدمة وخاتمة مناسبتين....................................................................................................................................................................................
ن وضوح ومنطقية التصميم....................................................................................................................................................................................
الجانب المعرفي :يراعى فيه تنوع وصحة المعلومات التاريخية المقدمة وتغطيتها للمطلوب التالي :

2ن
ٌ0
ٌ0

4ن

 - 1تشخيص وضعية اآلثار أو التراذ الموجود بالجهة أو في منطقتك
 تصنيف أنواع اآلثار أو التراذ الموجود بالجهة أو في منطقتك:٭ المواقع األركيولوجية...
٭ الثرات المنقول...
٭ الثرات المبني...
٭ الثرات الالمادى(الشفهي)...
 تشخيص وضعية اآلثار أو التراذ الموجود بالجهة أو بالمنطقة:٭ من حيث األخطار التي تهدده...وتحديد الجهة المشؤولة عن صيانته والحفاظ عليه...
٭ من حيث قيمته الثقافية واالقتصادية :و قيمة جهوية ...وطنية ...عالمية...
 - 2اقتراح حلول و وسائل للحفاظ على هذا التراذ و التعريف به :يراعى
 تنوع الحلول والوسائل المقترحة وتحديد الجهة المعنية بها قابليتها للتطبيق وإسهامها في صيانة الثرات والحفاظ عليه ،وإسهامها في إشعاعه جهوياووطنيا ...

1ن
1ن
1ن
1ن

الجانب الشكلي  :استعمال التعبير اللغوى الشليم ،شكل التقديم...............................................................................

1ن
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3ن تحديد معاني المفاهيم والمصطلحات واألسئلة الموضوعية في مادي الجغرافيا (6ن)
 1ن تحديد معاني المفاهيم والمصطلحات التالية........................................................................................................................................:
 قوي تكنولوجية الضعف التنموى مؤشر التنمية البشرية -اقتصاد الشوق

3ن

)) 4X0.75

 2ن األسئلة الموضوعية ........................................................................................................................................................................................................:

3ن

أن وضع عالمة( )xفي الخانة المناسبة..................................................................................................................................:

() ٌ0.1

االلتزاداث
تذمك انفالدت انًصزٌت االكتفاء انذاتً انغذائً
انُهج انجغزافً عًهٍاث فكزٌت تمىو عهى انىصف وانتفسٍز وانتعًٍى
ٌعاًَ التصاد ٍَجٍزٌا يٍ ضعف فً انًىارد انطبٍعٍت

صذٍخ

خطأ
x

x
x

ب ن الربط بين الحرف في الخانة رقم  1و الرقم الذى يناسبه في الخانة رقم ..................................................: 2
انخاَت رلى 0
أ ـ انسٍهٍكىٌ فانً يجال
صُاعً جذ يتطىر ٌىجذ
ب ـ تتزكز انًجًعاث و
انًزكباث انصُاعٍت فً
انٍاباٌ فً
ج ـ تعتبز ٍَجزٌا يٍ انُادٍت
االلتصادٌت بهذا

انخاَت رلى 3
 -0جُىب شزق ساٌ فزاَسٍسكى فً انىالٌاث انًتذذة األيزٌكٍت
 -3جُىب شزق طىكٍى فً انٍاباٌ
 -2جُىب شزق يىسكى فً روسٍا
 -0سىادم جزٌزتً هىَشى وكٍىشٍى
 -3وسظ انبالد
 -2جزٌزة هىكاٌذو
 -0غًُ يٍ دٍث انًىارد انطبٍعٍت وضعٍف تًُىٌا
 -3فمٍز يٍ دٍث انًىارد انطبٍعٍت ولىي تًُىٌا
 -2غًُ يٍ دٍث انًىارد انطبٍعٍت ولىي تًُىٌا

() ٌ0.1

