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ستقوم كفاياتك في مادتي التاريخ والجغرافيا وفقا لما تدربت عليه خالل الوحدات الدراسية المقررة .
**************************************************

أوال  -الوضعية االختبارية في التاريخ (:االشتغال بالوثائق11:نقط )
تمعن(ي) جيدا في الوثائق اآلتية ثم أجب(ي) عن األسئلة المرفقة .
الوثيقة:1
"لم تكن للصناعة في المغرب مكانة في االقتصاد المغربي نظرا العتماده على الفالحة كمصدر للعيش بالدرجة األولى ،وظل خاضعا
للخارج فيما يتعلق بأغلب متطلباته المصنعة  .وبالرغم من فرض نظام الحماية فإن فرنسا لم تكن لها الرغبة في جعله بلدا صناعيا حتى
تتمكن من استنزاف خيراته ومواده الخام وتوجيهها نحو الميتروبول ،ثم تصنيعها وإعادتها مجددا إلى مكانها األصلي بأثمان باهظة
تجعل ميزان األداءات يشكو دوما من العجز ،وبالتالي ربط االقتصاد المغربي وإخضاعه للرأسمالية الفرنسية  .ومع بداية الحرب
العالمية الثانية تم إنشاء صناعات خفيفة أغلبها تحويلية ،عرفت تطورا كبيرا لوفرة اليد العاملة المحلية وتزايد متطلبات وحاجيات
االستهالك المحلي إلى جانب وفرة المواد األولية من منتوجات فالحية وباطنية".
عبد الرزاق لكريط":مؤسسة الحماية الفرنسية بالمغرب،مخاض األفول(") 1391- 1331؛، 2119ص. 131

الوثيقة: 2
"تغيتْ إدارة الحماية من إنجاز هذه الشبكة الطرقية ضمان االستغالل الجيد للثروات والوصول إلى المناطق الفالحية الغنية لالستحواذ
على منتوجاتها وتوجيهها نحو الموانئ أو نحو المراكز الداخلية .وقد عرف إنجاز الطرق وتيرة متصاعدة نظرا لألهمية التي تكتسيها
في تسهيل االتصال وبسط األمن وخلق عالقات وطيدة مع العالم الخارجي ،فيما يتعلق بالتجارة والتهدئة والدفاع الوطني ،وذلك اعتبارا
لما يردده ليوطي :على الجندي أن يحمل معه الفأس إلى جانب البندقية.
عبد الرزاق لكريط":مؤسسة الحماية الفرنسية بالمغرب،مخاض األفول(") 1391- 1331؛،، 2119ص.311

الوثيقة: 3

"وعلى صعيد آخر،أخلّتْ الهجرة القروية الكثيفة في اتجاه المدن بتوازن المجتمع التقليدي ،وترتبتْ عن الظاهرة مشاكل في التعمير
والسكنى،مما أدى إلى انتشار مدن القصدير كالفطر حول الحواضر،وكذا إلى تفكك بنيات المدن العتيقة .وهكذا كان  21%من الساكنة
المسلمة بمدينة الدار البيضاء يُقيمون سنة 1311في مدن القصدير.وقد شهدتْ هذه الفترة بالذات ظهور الطبقة البروليتارية في ظروف
تحول عميق يتسم بالتر ُّكز الصناعي والتجاري والمالي ،وبالنمو المتسارع للوسائل التقنية.فازدهرت الرأسمالية في المغرب،وخاصة
غداة الحرب العالمية-ما بين سنتي 1391و 1313على وجه التحديد".
محمد القبلي وآخرون":تاريخ المغرب ،تحبين وتركيب"،الرباط،2111ص. 111

األسئلة:
 – 1ضع(ي) الوثائق الثالث في سياقها التاريخي 1(...........................................................................................................ن)
عرف(ي) تعريفا تاريخيا ما يأتي 2(.........................................................................................................................:ن)
ِّ – 2
الرأسمالية  -ليوطي  -نظام الحماية  -الحرب العالمية الثانية.
– 3استخرج(ي) من الوثائق ما يأتي 3(........................................................................................................................:ن)
 من الوثيقة  : 1مظاهر التصنيع بالمغرب تحت نظام الحماية ؛ من الوثيقة  : 2أهداف االستعمار من بناء الشبكة الطرقية بالمغرب ؛ من الوثيقة  : 3نتائج الهجرة القروية على المدن المغربية ؛– 9ر ِّكب(ي) الفكرة األساس للوثائق الثالث؛ 2(................................................................................................................ن)
 – 1أبرز(ي) في فقرة ،انطالقا من الوثائق،واعتمادا على ما درسته ،نتائج االستغالل االستعماري بالمغرب،ودوره في نهوض
الحركة الوطنية المغربية من أجل االستقالل بعد الحرب العالمية الثانية 2(...........................................................................ن)
*********************
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ثانيا ـ الوضعية االختبارية في الجغرافيا (:إنتاج مقال11 :نقط)
اكتب(ي) في أحد الموضوعين اآلتيين:
* الموضوع األول:
يبذل المغرب مجهودات كبيرة لمواجهة اختالالت المجال المغربي وتبايناته وتحسين مستويات
التنمية به  ،سواء بواسطة سياسة إعداد التراب الوطني أو في إطار التهيئة الريفية والتهيئة الحضرية.
اكتب(ي) موضوعا مقاليا تبرز(ين) فيه ما يأتي:
 مفهوم سياسة إعداد التراب الوطني ودور التهيئة الريفية في معالجة أزمة األرياف بالمغرب؛
 مظاهر أزمة المدينة المغربية وأشكال التدخل في إطار التهيئة الحضرية.

* الموضوع الثاني:
يعتبر االتحاد األوربي والواليات المتحدة األمريكية من أهم القوى االقتصادية الكبرى في المجال
العالمي  ،لكنهما يواجهان تحديات متنوعة.
اكتب(ي) موضوعا مقاليا تبرز(ين) فيه ما يأتي:
 حصيلة االندماج بين بلدان االتحاد األوربي؛
 العوامل المفسرة للقوة االقتصادية األمريكية؛
 معيقات االندماج الشامل لالتحاد األوربي والتحديات التي تواجه االقتصاد األمريكي.

*************************************
مالحظة هامة:
تخصص :
 (  2ن ) .للجانب المنهجي  :مقدمة مناسبة  ،وضوح ومنطقية التصميم  ،خاتمة مناسبة . (  1ن ) .للجانب الشكلي  :التعبير الجغرافي  ،اللغة  ،حسن تقديم الورقة . 7 ( -ن ) .للجانب المعرفي في كتابة المقال ( انتقاء المعلومات ،صحتها ،تنوعها وترابطها).

***************
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عناصر اإلجابة المقترحة وسلم التنقيط
ينتظرأن تقارب إجابات المترشح (ة) ما يلي :

أوال ـ التاريخ ( االشتغال بالوثائق  01نقط )
 – 0السياق التاريخي للوثائق الثالث 0(........................................................................................................................:ن)
ظروف االستغالل االستعماري الفرنسي للمغرب و آليات تثبيته في عهد الحماية...
 – 5التعريف التاريخي  5(........................................................................................................................................:ن)
 الرأسمالية  :نظام اقتصادي اجتماعي يرتكز على الملكية الفردية والمبادرة الحرة والربح.... ليوطي  :أول مقيم عام بالمغرب( ،) 0152- 0105ولد بمدينة نانسي بفرنسا في  01نونبر .0521مارس عدة مهام عسكرية بالجزائروالهند الصينية ومدغشقر دخل مدينة وجدة ، 0111والدار البيضاء ، 0115وهو الذي وطد دعائم الحماية الفرنسية بالمغرب بالمغرب
توفي سنة . 0131
 نظام الحماية  :نظام استعماري فرض على المغرب بموجب معاهدة فاس سنة 0105م،ويقضي بإقامة إدارة استعمارية يرأسهامقيم عام الى جانب إدارة مخزنية يرأسها السلطان.
 الحرب العالمية الثانية  :الحرب التي اندلعت في شتنبر  0131م،وانتهت في غشت  0112م،والتي عرفت مواجهة طاحنة بيندول المحور(ألمانيا -ايطاليا-اليابان) ودول الحلفاء(انجلترا  -فرنسا  -و م ا  -االتحاد السوفييتي)..
 – 3استخراج المعطيات التاريخية 3(...........................................................................................................................:ن)
 مظاهر التصنيع بالمغرب في فترة الحماية من الوثيقة:0إنشاء صناعات خفيفة أغلبها تحويلية ،عرفت تطورا كبيرا لوفرة اليد العاملة المحلية وتزايد متطلبات وحاجيات
االستهالك المحلي إلى جانب وفرة المواد األولية من منتوجات فالحية وباطنية..
 من الوثيقة 5أهداف االستعمار من بناء الشبكة الطرقية بالمغرب:ضمان االستغالل الجيد للثروات  -استغالل المناطق الفالحية  -تسهيل عملية النقل إلى الموانئ والمراكز الداخلية  -بسط األمن
 ...تسهيل التواصل مع العالم الخارجي..
 من الوثيقة : 3نتائج الهجرة القروية في المدن - :اختالل التوازن بالمجتمع التقليدي في المدن  -مشاكل التعمير والسكنى ...تفكك بنيات المدن العتيقة  -ظهور الطبقة البروليتارية  -ازدهار الرأسمالية بالمغرب بعد الحرب العالمية الثانية..
– 1تركيب الفكرة األساس للوثائق الثالث 5(...................................................................................................................:ن)
أهم النتائج االقتصادية واالجتماعية لالستغالل االستعماري للمغرب في عهد الحماية....
 – 2نتائج االستغالل االستعماري بالمغرب  ،ودوره في نهوض الحركة الوطنية المغربية بعد الحرب العالمية الثانية 5(...................:ن)
...استغالل فالحي وصناعي وتجاري من طرف االستعمار األجنبي  -تفقير الشعب المغربي  -منافسة القطاع التقليدي ألفالحي
والصناعي-هجرة قروية  -استغالل بشع لليد العاملة المغربية  -نشأة الحركة العمالية بالمغرب  -تبلور الحركة الوطنية
السياسية بعد صدور الظهير البربري – 0131لقاء آنفا  0113ودعم استقالل المغرب  -تقديم وثيقة االستقالل ... 0111
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ثانيا :الجغرافيا ( إنتاج مقال 01 :نقط )
الموضوع األول :
* الجانب المنهجي  :مقدمة مناسبة ،وضوح ومنطقية التصميم ،خاتمة مناسبة 2(........................................................................ن )
* الجانب الشكلي  :التعبير الجغرافي  ،اللغة  ،شكل التقديم 1 (.............................................................................................ن )
*الجانب المعرفي  :انتقاء المعلومات ،صحتها ،تنوعها و ترابطها :
 -0مفهوم سياسة إعداد التراب الوطني ودور التهيئة الريفية في معالجة أزمة األرياف وتنميتها 1(..............................................:ن)
أ –مفهوم سياسة إعداد التراب:
سياسة تهدف إلى التخفيف من التباينات بين الجهات ،وتحقيق أفضل توزيع للسكان واألنشطة االقتصادية في المجال ،كما تهدف إلى
تحقيق تنمية شاملة..
ب -دور التهيئة الريفية في معالجة أزمة األرياف وتنميتها :
 اهتمام الدولة المغربية ببناء السدود وإصالح ميثاق االستثمار ألفالحي ووضع تصاميم التهيئة الريفية؛ ومن أبرز البرامج الكبرىلتهيئة األرياف بالمغرب:
 مشروع التنمية االقتصادية القروية للريف الغربي  :يهدف إلى فك العزلة والتهميش عن منطقة جبال الريف وحل مشكل الهجرةالقروية...
 مشروع حوض سبو :يهدف إلى توسيع المساحة المسقية وإدخال الزراعات الكثيفة وخلق مناصب الشغل لسكان األرياف... مشروع إنعاش وتنمية أقاليم الشمال اقتصاديا واجتماعيا :يرمي إلى فك العزلة عن األرياف والقضاء على التهميش وعقلنة استغاللالموارد الطبيعية....
 إستراتيجية  5151للتنمية القروية بالمغرب:لتهيئة المجال ألفالحي وحماية البيئة وتحسين البنية التحتية وتوفير الخدماتالعمومية األساسية باألرياف وتنويع األنشطة االقتصادية وشمل هذا المشروع المناطق واألقاليم المغربية األكثر فقرا
(الواحات –الجبال )...وكذلك المناطق المهمشة.....
-5مظاهر أزمة المدينة المغربية وأشكال التدخل في إطار التهيئة الحضرية3(.............................................................ن)
أ -مظاهر أزمة المدينة المغربية:
 اقتصاديا :قلة المؤسسات االقتصادية المحركة لالقتصاد  -انتشار األنشطة غير المهيكلة  -اشتداد المضاربة العقارية  -ضعف مردوديةاالقتصاد الحضري  -ضعف الدخل الفردي....
 اجتماعيا  :انتشار البطالة والسكن غير الالئق – الفقر  -سيادة التهميش واإلقصاء االجتماعي.. التجهيزات والخدمات العمومية  :ضعف البنيات التحتية  -ضعف التجهيزات والمرافق العمومية  -خصاص في الخدمات العمومية...ضعف قطاع النقل الحضري...
 بيئيا  :مشكل جمع ومعالجة النفايات – انتشار األسواق العشوائية  -تدهور المعالم األثرية للمدن العتيقة-قلة المساحات الخضراء ....ب  -أشكال التدخل في إطار التهيئة الحضرية:
 تدابير قانونية  :إصدار قانون التعمير  -إصدار قانون التهيئة والتعمير  -انطالق مشروع إعداد مدونة جديدة للتعمير... تدابير مؤسساتية  :إنشاء المعهد الوطني للتهيئة وإعداد التراب  -إنشاء الوكاالت الحضرية – المفتشيات الجهوية إلعداد الترابوالبيئة...
 تدابير تقنية  :إصدار عدة وثائق موجهة للتهيئة الحضرية  -تصاميم التهيئة...الموضوع الثاني:
* الجانب المنهجي  :مقدمة مناسبة ،وضوح ومنطقية التصميم ،خاتمة مناسبة 2(......................................................................ن )
* الجانب الشكلي :التعبير الجغرافي  ،اللغة  ،شكل التقديم 1 (.............................................................................................ن )
* الجانب المعرفي  :انتقاء المعلومات ،صحتها ،تنوعها و ترابطها :
 حصيلة االندماج بين بلدان االتحاد األوربي 5(............................................................................................:ن)
 احتالله لمكانة عالمية في كثير من المنتجات الفالحية والصناعية مثال(إنتاج القمح يمثل % 77، 7من اإلنتاج العالمي).....االتحاد األوربي فاعل تجاري عالمي يتعامل مع جميع القارات،ويستورد أساسا المنتجات المصنعة(نصيبه في
التجارة العالمية ، )% 71وهو ما يجعله يحتل المرتبة األولى إلى جانب الواليات المتحدة األمريكية...
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العوامل المفسرة للقوة االقتصادية األمريكية 2(......................................................................................:ن)
 مؤهالت طبيعية :شساعة السهول الكبرى-مناخ متنوع-وانعكاساتها اإليجابية على اإلنتاج ألفالحي األمريكي ... ...ثروات معدنية وطاقية مهمة (فحم  -بترول غاز طبيعي )..وأثرها على مكانة و .م .أ ضمن أهم الدول المنتجة
للثروات المعدنية والطاقية...
 مؤهالت بشرية  :ساكنة نشيطة  -دينامية سكانية  ...مؤشر خصوبة قريب من عتبة تجديد األجيال( 2، 71طفل لكل امرأة ) ...احتالل مركز الصدارة على المستوى العالمي في استقبال المهاجرين ( يد عاملة مؤهلة ،أدمغة تؤطر التخصصات
العليا في الجامعات األمريكية)...
 مؤهالت تنظيمية وعلمية :قوة التنظيم الرأسمالي األمريكي...أهمية البحث العلمي والتكنولوجي في قوة االقتصاداألمريكي في مختلف القطاعات االقتصادية......
 معيقات االندماج الشامل لالتحاد األوربي،والتحديات التي تواجه االقتصاد األمريكي 1(.............................................:ن)
أ -معيقات االندماج الشامل لالتحاد األوربي:
 ضعف قطاع اإلعالميات ...عدم قدرته على منافسة الشركات اليابانية و األميركية... تفاوت التنمية االقتصادية بين دول االتحاد األوروبي-عدم تعميم العمل بالوحدة النقدية " األورو"....ب -التحديات التي تواجه االقتصاد األمريكي:
 فالحيا  :فائض اإلنتاج ألفالحي -...إنهاك التربة-تلوث الفرشة المائية.. صناعيا  :استيراد المواد األولية-ثقل فاتورة استيراد البترول..المنافسة الشرسة من طرف دول جنوب شرق آسيا.. تجاريا  :عجز الميزان التجاري األمريكي  -منافسة دولية.. -اجتماعيا وبيئيا  :انتشار البطالة والفقر في بعض الواليات األمريكية  ...تعدد الكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية...
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