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 مادة التاريخ :االشتغال بوثائق01/01 :
اقرأ(ي) بتمعن الوثائق اآلتية إلنجاز المطلوب:
الوثيقة :0
" تعددت األطماع حول المغرب  ...فتعاقبت الغارات الفرنسية على التراب المغربي  ...حيث سحقت جيوش
السلطان عبد الرحمان في معركة إيسلي ...وقصفت طنجة واحتلت الصويرة ،وقامت بفرض اتفاقية ومعاهدة لالمغنية.
أما إسبانيا فلم تبق مكتوفة األيدي ،إذ قام جيشها باحتالل تطوان سنة  ،0681وعلى إثر هذا طلبت تعويضات حربية
بمقدار  01مليون لاير.
أما على الصعيد التجاري  ،فكانت االتفاقيات تقيم الحرية المطلقة للمبادالت وتلغي احتكارات السلطان ،وتقيم
حقوق جمركية بنسبة  01في المائة من قيمة المنتوج عند االستيراد ...وسمح نظام الحماية القنصلية بتجاوزات خطيرة،
وأصبح محط متاجرة فعلية.
ألبير عياش ،المغرب واالستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية ،ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي ،ص .86-80

الوثيقة :4
" بدأت عواقب االقتصاد االستعماري تتجلى في المجتمع المغربي ،وتضرر منها الحرفيون والفالحون
بالخصوص .وكان لالزمة االقتصادية العالمية منذ سنة  0101انعكاسات سلبية على المغرب ...فعم الكساد والبؤس
والبطالة وانخفضت القدرة الشرائية للمواطنين ...وبعد نهاية حرب الريف ،اشتدت سياسة الحكم المباشر .لكن أهم حدث
ساعد على بلورة الحركة الوطنية هو صدور الظهير البربري.".
بتصرف عن :العربي اكنينح ،دراسات في تاريخ المغرب ،مطبعة أميمة ،فاس ،ص .016-010

الوثيقة:3
" لم تطالب الحركة الوطنية خالل المدة المحصورة بين سنة  0161و 0190بإلغاء الحماية ،بل اكتفت بالمطالبة
بتطبيقها .لكن تطورات الحرب العالمية ومالبسات نزول القوات األمريكية في المغرب ،وانعقاد مؤتمر آنفا ،وقبل ذلك
صدور "ميثاق األطلسي" ،كل ذلك أسهم بشكل فعال في تغيير مضمون المطالب واالرتقاء بها إلى مستوى أعلى.
 ...كان الحزب الوطني قد تحول قبيل انتهاء الحرب العالمية إلى حزب االستقالل ببرنامجه الذي طالب فيه
بدوره فرنسا باالستقالل في وثيقة أعلن عنها يوم  00يناير ."0199
محمد أمزيان ،بين الحماية والطموح إلى االستقالل ،أبحاث ،العدد  ،0116 ،99ص.06
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المطلوب:
)0
)0
)6

)9

0.1ن
حدد (ي) اإلطار التاريخي للوثيقة ( .0الموضوع -الزمن -المجال).
اشرح (ي) شرحا تاريخيا العبارات التالية :الحماية القنصلية  -األزمة االقتصادية العالمية  -حرب الريف-
0ن
الظهير البربري.
اعتمادا على الوثائق الثالث:
استخرج (ي) الضغوط األوربية على المغرب خالل القرن التاسع عشر وصنفها (يها)0 .ن
أ-
ب -وضح (ي) الظروف التاريخية لتشكل الحركة الوطنية بالمغرب0.1 .ن
ج -فسر (ي) تحول الحركة الوطنية من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالل 0.1 .ن
0.1ن
حرر (ي) فقرة مركزة توضح (ين) فيها التطور الذي عرفته الحركة الوطنية ما بين  0199و.0116

 مادة الجغرافيا  :الموضوع المقالي 01/01 :
أكتب (ي) في أحد الموضوعين التاليين:
 الموضوع االختياري األول:
جدول :حصة الواليات المتحدة االمريكية والصين من حجم اإلنتاج العالمي لصناعة الصلب والسيارات.
الصين
الواليات المتحدة االمريكية
الحصة من االنتاج العالمي%
الحصة من االنتاج العالمي %
الرتبة
6..8
0
8.1
الصلب
06.01
6
00.69
السيارات
المصدر :بتصرف عن:

الرتبة
0
0
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تتفاعل عوامل متعددة في التطور االقتصادي لكل من الواليات المتحدة األمريكية والصين ،جعلت من األولى
قوة اقتصادية عظمى ،ومن الثانية قوة اقتصادية صاعدة.
انطالقا من الوثيقة أعاله ومن مكتسباتك ،أكتب (ي) موضوعا مقاليا (مقدمة -عرض -خاتمة) تحلل (ين) فيه ما
يلي:
 مظاهر قوة الصناعة في كل من الواليات المتحدة األمريكية والصين؛ دور العامل التنظيمي في تفسير القوة الصناعية للصين؛ التحديات التي تواجه الصناعة بالواليات المتحدة األمريكية. الموضوع االختياري الثاني:
في إطار مواجهة االختالالت التي يعرفها المجال المغربي واألزمة التي يواجهها المجال الحضري  ،تبنى
المغرب كال من سياسة إعداد التراب الوطني والتهيئة الحضرية .
أكتب(ي) موضوعا مقاليا (مقدمة – عرض -خاتمة) تحلل (ين) فيه العناصر التالية:
 التعريف بإعداد التراب الوطني والتهيئة الحضرية. التحديات التي تواجه سياسة إعداد التراب الوطني. تدابير التهيئة الحضرية لحل أزمة المدينة المغربية. -انتهى -
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سلم التنقيط

مادة الجغرافيا :االشتغال بوثائق01/01:
5.1ن

 )5السياق التاريخي للوثيقة  :5المجال :المغرب في عالقته بأوربا  -الزمن :القرن  – 51الموضوع:
تصاعد الضغوط اإلمبريالية على المغرب ...ويقبل الجواب سواء على شكل فقرة أو بشكل منفصل.

2ن

 )2الشرح التاريخي :الحماية القنصلية  -األزمة االقتصادية العالمية  -حرب الريف  -الظهير البربري.
 )3اعتمادا على الوثائق الثالث:

2ن

أ-

استخراج وتصنيف الضغوط األوربية على المغرب خالل القرن :51
 ضغوط عسكرية ودبلوماسية551( ... :ن)
 ضغوط تجارية55,1( ... :ن)
 ضغوط اجتماعية :الحماية القنصلية55,1( .ن)

551ن

ب -الظروف التاريخية لتشكل الحركة الوطنية المغربية :انعكاسات أزمة  ،5121اشتداد سياسة
الحكم المباشر ،صدور الظهير البربري.

551ن

ج -تفسير تطور مطالب الحركة الوطنية :تطورات الحرب العالمية الثانية ،صدور الميثاق
األطلسي...

5.1ن

 )4التطور الذي عرفته الحركة الوطنية بين  :5113-5144تقديم وثيقة  55يناير  ،5144دعم السلطان
محمد بن يوسف للحركة الوطنية ،نفي السلطان ،اندالع ثور الملك والشعب...
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مادة الجغرافيا :الموضوع المقالي01/01:
 الموضوع االختياري األول:

ملحوظة :يراعى التنظيم المنهجي للفقرة (مقدمةـ عرض ـ خاتمة)

(2ن)


يقوم إنجاز المترشح (ة) في هذا الموضوع بناء على ثالثة مستويات:
المستوى األول :الجانب المنهجي:
 المقدمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) بتأطير الموضوع ومجاليا وموضوعاتيا ويطرح األسئلةالمناسبة لمعالجة الموضوع؛(5ن)
 التصميم المناسب :يقسم المترشح عرضه التحليلي على فقرات يحكمها منطق مستمد من األسئلة
المطروحة في المقدمة؛ (551ن)
الخاتمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) باستخالص عام مع فتح الموضوع على امتدادات منطقية551( .ن)
المستوى الثاني :الجانب المعرفي .
ملحوظة  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر األساسية دون التقيد


بالجزئيات.

3
توزع
كاآلتي
551ن لكل
عنصر...

2ن

2ن

5ن

ينتظر من المترشح (ة) أن يستدعي المعارف الجغرافية التي تصب في ما يلي:
بالنسبة للفقرة األولى :مظاهر قوة الصناعة في الواليات المتحدة األمريكية والصين:







احتاللهما مراتب متقدمة عالميا في عدة صناعات (أمثلة)...
تفوق الواليات المتحدة األمريكية في الصناعات العالية التكنولوجيا...
تنوع النسيج الصناعي...
ضخامة االستثمارات...
قوة الشركات متعددة الجنسيات...
هيمنة المواد المصنعة على البنية التجارية للبلدين...

بالنسبة للفقرة الثانية :دور العامل التنظيمي في تفسير القوة الصناعية للصين :اإلشارة إلى مرحلة
االشتراكية ( )9191 -9191مع ماو تسي تونك (9ن) ،ثم مرحلة االنفتاح منذ  9191مع دينغ كسياوبينك
(9ن).
بالنسبة للفقرة الثالثة :التحديات التي تواجه الصناعة بالواليات المتحدة األمريكية :
 مشكل المنافسة الخارجية؛
 - استنزاف الثروات المعدنية والطاقية؛
 التلوث؛
المستوى الثالث :الجانب الشكلي:
ـ لغة سليمة من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج.
مالحظة :يتوجب على المصحح مراعاة ما يلي :وضع اختصار (ت) بجوار نقطة التصميم واختصار (ج ش) بجوار
نقطة الجانب الشكلي.
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 الموضوع االختياري الثاني:

ملحوظة :يراعى التنظيم المنهجي للفقرة (مقدمةـ عرض ـ خاتمة)

2ن


يقوم إنجاز المترشح (ة) في هذا الموضوع بناء على ثالثة مستويات:
المستوى األول :الجانب المنهجي:

 المقدمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) بتأطير الموضوع مجاليا وموضوعاتيا ويطرح األسئلة المناسبة لمعالجة
الموضوع؛ (5ن)
 التصميم المناسب :يقسم المترشح عرضه التحليلي على فقرات يحكمها منطق مستمد من األسئلة المطروحة في
المقدمة؛(551ن)
 الخاتمة المناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) باستخالص عام مع فتح الموضوع على امتدادات منطقية551( .ن)

المستوى الثاني :الجانب المعرفي .
ملحوظة  :ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر األساسية دون التقيد


بالجزئيات.

2ن
( 5ن لكل
تعريف)

 251ن

ينتظر من المترشح (ة) أن يستدعي المعارف الجغرافية التي تصب في ما يلي:
بالنسبة للفقرة األولى :التعريف بإعداد التراب الوطني وبالتهيئة الحضرية:

بالنسبة للفقرة الثانية :اإلشارة إلى التحديات الديمغرافية واالقتصادية والبيئية:
551ن
 الديمغرافية:
 االقتصادية551 :ن
 البيئية551 :ن

 251ن

بالنسبة للفقرة الثالثة :تناول تدابير التهيئة الحضرية القانونية والمؤسساتية والتقنية:
551ن
 القانونية:
 المؤسساتية551 :ن
551ن
 التقنية:

5ن

المستوى الثالث :الجانب الشكلي:
ـ لغة سليمة من األخطاء؛
ـ خط واضح ومقروء؛
ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج.
مالحظة :يتوجب على المصحح مراعاة ما يلي :وضع اختصار (ت) بجوار نقطة التصميم واختصار (ج ش) بجوار
نقطة الجانب الشكلي.

