
                                    
 
 
 
  

 
 

 والتكوين المهني               
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين   

 بولمان -جهة فاس                  

االمتحان  الجهوي الموحد 
المترشحون )للبكالوريا 

 (الرسميون
 1/2 الصفحـة   

 2014 لعاديةالدورة ا سلك البكالوريـــا مناألولى السنة         :المستوى    

المـادة       
: 

 المعامـل مدة اإلنجاز  (الموضوع)التاريخ والجغرافيا           

 :مسلـك   

  –العلوم التجريبية  –مسلك العلوم الشرعية /التعليم األصيل        
 العلوم الرياضية        

 2 س 2

 3 س  2 العلوم االقتصاديــة        

 [قطن 10]  [الوثائقب االشتغال]      الجغرافيا مادة  

  :مطلوبال إلنجاز الوثائق التالية  في جيدا (ي) تمعن        

 1الوثيقة رقم 

شكل الماء دائما عنصرا مهيكال للمجال ، تنتظم حوله ]...[  "  

وبناء . المجموعات البشرية وتتمحور حوله كل عناصر الحياة 

االقتصادية  التنميةفإن كل السياسات التي تروم على ذلك ، 

بالمغرب ،ركزت على تعبئة  وإعداد التراب الوطنيواالجتماعية 

وحسن تدبير الموارد المائية وبالدرجة األولى في الميدان 

فالرغبة في . الفالحي لما لذلك من أهمية في حياة المواطن 

انات المتاحة ، تجاوز اإلكراهات الطبيعية وعقلنة استغالل اإلمك

كاستراتيجية لتدبير "سياسة السدود "ملت على الدولة نهج أ

             ]...[".الموارد المائية 

 3/02/2014 :اإلثنين.-373 -األخبار ع .عبد هللا شخمان .ذ

  2الوثيقة  رقم 

يدل التناقص العام في مصادر المياه السطحية على أن ]...[  "   

ويعزى ذلك  .دة مع مرور الزمنيزداد ح الخصاص المائي

بيد . المغرب شهدها ييرات المناخية التي إلى تأثير التغ باألساس

: افر لتزيد من استفحال مشكل الماءضأن هناك عوامل أخرى تت

كالعامل الديموغرافي  وما يسببه ذلك من تزايد الطلب على 

استهالك الماء، ثم العامل االقتصادي وما يسببه من خلق تنافس 

حاد بين القطاعات االقتصادية حول الماء، ثم العوامل البشرية 

 ]...["المختلفة كالتلوث، والتوسع الحضري، وتبذير الماء

 

المناخية وانعكاساتها  التغيرات( 2002)  وآخرونباحو عبد العزيز 

       m.com-sabbahi   .الموارد المائية                    العامة على

 :3الوثيقة رقم 

 % الوطن العربي من األمطاربنصيب أقاليم 

 58,92 ليبيا -جيبوتي -مصر  –السودان 

 23,56 موريطانيا -تونس  –الجزائر  –المغرب 

 9,67    اإلمارات -الكويت  –السعودية 

 7,85 اليمن -عمان  –قطر   -البحرين 

مركز . في المنطقة العربية ،أطماع إسرائيل  مغاوري شحاته.د 

          35ص . 2002. م .ع .د للتنسيق والمتابعة ،اإلمارات زاي

تتعرض موارد المياه في الوطن العربي "...  : 4الوثيقة رقم 

منها تأتي من خارجه ،  %62لضغوط خارجية ، بحيث إن 

وضغوط داخلية تتمثل في ندرة مياهه ، حيث تغطي الصحراء 

عظم منه منا  و يسود الجزء األ  من مساحته اإلجمالية ، 80%

 44درجة و 27صحراوي جاف تتراوح  فيه درجات الحرارة بين 

ملم في  23درجة ،  و تتفاوت معدالت أمطاره السنوية بين 

 . ملم جنوب السودان  1000الصحراء الكبرى   و 

و المشكالت الناتجة عن تردي نوعية  للتصحركما أنه يتعرض 

 ..."طق عديدة من الوطن العربي المياه و تلوثها في منا
 

 WWW.ressourcescrisis.com .0200يناير   20المحيط  مجلة

 

 

 : مطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبال

 (ن1). الوثائق األربع  تربط بينالتي  الفكرة األساس ( ي)ركب   -1

 (2)[.التصحر  –الخصاص المائي  – الوطني د الترابإعدا –التنمية : ] المفاهيم التي تحتها خط  (ي) عرف  -2

  (ن3)وزيع التساقطات في الوطن العربيطبيعة ت (ي)إلى مبيان مناسب ، واستخلص 3معطيات الوثيقة رقم  ( ي)حول -3 

 (ن2).المنطقة العربية المغرب و العوامل المفاقمة للمشكل المائي ب  4و  2 و 1رقمالوثائق من  ( ي)استخرج  -4 
  مكافحة التصحر فيجهود  بالمغرب و أساليب تدبير الموارد المائية (ي)رصيدك المعرفي وأبرز (ي)اعتمد -3 

         (ن2)  .العربي العالم       



                                    
 
 
 
  

 
 

 والتكوين المهني               
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين   

 بولمان -جهة فاس                  

االمتحان  الجهوي الموحد 
المترشحون )للبكالوريا 

 (الرسميون
 2/2  لصفحـة ا  

 2014 لعاديةالدورة ا من سلك البكالوريـــااألولى السنة             :المستوى    

المـادة       
: 

 مدة اإلنجاز  (الموضوع)التاريخ والجغرافيا               
امـالمع

 ل

 :مسلـك   

 –العلوم التجريبية  –مسلك العلوم الشرعية /التعليم األصيل            
 العلوم الرياضية            

 2 س 2

 3 س  2 العلوم االقتصاديــة           

 

 

     (نقط10)[الموضوع المقالي]        خيالتار مادة 
 

  :ب اختيارك الموضوعين التاليين حس  من حدوافي  ( ي) اكتب
 

 الموضوع األول  : 
 

شملت اإلصالحات التي أقدم عليها المغرب في القرن التاسع عشر ميادين مختلفة ، لكنها لم تفلح في تفادي          

 . واستغالل ثرواته  9191فرض الحماية عليه سنة 

 
 : فيه ( ين)موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة تعالج ( ي)اكتب 

 
 . المغربية خالل القرن التاسع عشر و العسكرية  االقتصادية  اإلصالحات 

 
 . ظروف فرض الحماية على المغرب  

 
  .مظاهر االستغالل االستعماري للمغرب في ظل الحماية  

 

 الموضوع الثاني  : 
 

ة ديكتاتورية قادت تي عاشتها أوربا بعد الحرب العالمية األولى لظهور أنظممهدت األزمات السياسية واالقتصادية ال      
 . سياستها التوسعية إلى اندالع الحرب العالمية الثانية 

 
 : فيه ( ين)موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة تتناول( ي)اكتب

 
 .السياسية المترتبة عن الحرب العالمية األولى  النتائج 

 

 .االقتصادية وانتشارها   9111أزمة  

 
   .ي اندالع الحرب العالمية الثانية دور سياسة هتلر التوسعية بأوربا ف 



                                    
 
 
 
  

 
 

 والتكوين المهني               
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين   

 بولمان -جهة فاس                  

االمتحان  الجهوي الموحد 
المترشحون )للبكالوريا 

 (الرسميون
 1/3 الصفحـة   

 1014 لعاديةالدورة ا لك البكالوريـــامن ساألولى السنة       :المستوى    

المـادة       
: 

 مدة اإلنجاز  (عناصر اإلجابة وسلم التنقيط)التاريخ والجغرافيا         
المعامـ

 ل

 :مسلـك   

 –العلوم التجريبية  –مسلك العلوم الشرعية /التعليم األصيل     
 العلوم الرياضية     

 1 س 1

 3 س  1 لعلوم االقتصاديــةا                   

 

   طالتنقي وسلم اإلجابة ناصرع
 

سلم   المقترحة عناصر اإلجابة                                                        

 التنقيط



  .[ نقط 01] (وثائق بالاشتغال )مادة الجغرافيا  
  ....................................................................................................: الوثائق جمع التي ت الفكرة – 0

ثم العوامل  في كل من المغرب والعالم العربي ، التوزيع غير المتكافئ للثروة المائية  إشكالية الخصاص المائي     

 ... المفاقمة له وآثاره

 
 ...........................................................................................:...............................شرح المفاهيم  – 1

 -  إحداث مجموعة من التحوالت اإليجابية في مجتمع معين تسمح بالنهوض االقتصادي وترفع من : التنمية

  ... مستوى المعيشة

  ال والتخفيف من التباينات بين الجهات ، وبالتالي سياسة إرادية ترمي إلى تنظيم المج:الوطنيإعداد التراب

 ...االستغالل العقالني لهذا المجال 

  و ذلك ( متر مكعب للفرد سنويا  1000اقل من ) النقص الحاصل في كمية المياه المتوفرة   :الخصاص المائي

 ...ةبشكل ال يلبي   مختلف حاجيات السكان و األنشطة االقتصادي

  ومن تم تدهور إنتاجية األرض وتراجع طاقتها من حيث .لتدهور الشامل لألنظمة البيئية أحد أوجه ا:التصحر

 ...وذلك بفعل عوامل بشرية وطبيعية إنتاج المادة الحيوية 

 

 .......... :...............................................................................تحويل المعطيات إلى مبيان مع االستنتاج  –3

  .، وإبراز التوزيع الالمتكافئ للتساقطات بالعالم العربي يراعي الدقة والوضوحإنجاز مبيان مناسب          

 

 ............................................... :4و 1-1 من خالل الوثائق العوامل المفاقمة للخصاص المائي بالعالم العربي – 4

   وسيادة المناخ الصحراوي ....(عدم انتظامها...التساقطات  ندرة)  ية المناخ تغيراتال : عوامل طبيعية ،... 

  بالمقارنة مع محدودية الموارد المائية المتاحة بسبب النمو  زيادة الطلب على الماء: ... عوامل بشرية

 ... الحضري ، التوسع تلوث المياه .... [ير التبذ] سوء استعمال الموارد المائية.... السكاني 

  عوامل اقتصادية...   

  عدم تحكم  بعض الدول العربية في مصادر المياه : عوامل جيوستراتيجية.. 

 

 .................: .............................العالم العربيجهود مكافحة التصحر ب و المغربأساليب تدبير الموارد المائية ب -5

 

 معالجة المياه العادمة -بناء السدود-تحلية مياه البحر-التنقيب عن الماء:-ةيتدابير تنفيذ :غرببالنسبة للم... 

-التوعية:تدابير تحسيسية  -...  المجلس األعلى للماء والمناخ-إصدار قانون الماء:و مؤسساتية تدابير تشريعية-

 ... التعليم والتربية -تسخير آليات كاإلعالم

 بناء  –تثبيت الرمال المتحركة  –التشجير : تدابير تقنية : عة من التدابير اعتماد مجمو: لعالم العربي بالنسبة ل

  ... إخضاع البرامج االقتصادية لمتطلبات التنمية المستديمة: تدابير اقتصادية .+ ترابية أو نباتية أو جدارية مصدات 

 ...تدابير اخرى + 

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

 

 ن 1

 

 

 ن2
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 والتكوين المهني               
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين   

 بولمان -جهة فاس                  

االمتحان  الجهوي الموحد 
المترشحون )للبكالوريا 

 (الرسميون
 1/3 الصفحـة   

 1014 لعاديةالدورة ا من سلك البكالوريـــااألولى ة السن        :المستوى    

المـادة       
: 

 مدة اإلنجاز  (عناصر اإلجابة وسلم التنقيط)التاريخ والجغرافيا           
المعامـ

 ل

 :مسلـك   

  –العلوم التجريبية  –مسلك العلوم الشرعية /التعليم األصيل       
 العلوم الرياضية       

 1 س 1

 3 س  1 العلوم االقتصاديــة       

 

 

سلم   المقترحة عناصر اإلجابة                                                        

 التنقيط



   .[ نقط 01] ( مقالي اختياري) التاريخمادة 
  : االختيار األول

 

 ..........................................................................................................: الجانب المنهجي  - 1

 .تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال والتساؤالت : مناسبة   مقدمة -

 خاتمة مناسبة.وضوح ومنطقية التصميم  -

 : العرض  – 1

 

 ..............................: ................................................اإلصالحات االقتصادية والعسكرية  -

  إدخال زراعات جديدة كالقطن و قصب السكر واالهتمام بصناعات : على المستوى االقتصادي

 ( ... الفحم ) السكر والورق واستخراج المعادن ومصادر الطاقة 

  استقدام خبراء عسكريين ( استيراد + صنع محلي ) تحديث األسلحة : على المستوى العسكري ،

وإرسال بعثات مغربية إلى الخارج لتتكون بالمعاهد العسكرية ...(تركيا  –إنجلترا ) الخارج من 

 ... األوربية 

 

 ..............................................................................: ظروف فرض الحماية على المغرب  -

 مبريالي حول المغرب،عقد تزايد التنافس اإلولضغوط األوربية استمرار ا:  على المستوى الخارجي   -أ           

 ...صفقات مع كل من إيطاليا ،إنجلترا ،ألمانيا،وإسبانيا  فرنسا               

 تمردات ،تدهور الوضع االقتصادي توالي األزمات، وضع غير مستقر،:    على المستوى الداخلي  -ب          

 عبد المولى عبد العزيز وبيعة السلطان المولى عزل السلطان ،االقتراض من الخارج  واللجوء إلى               

  .1111مارس  30، فرض الحماية على المغرب في  1111 قبل  الحفيظ ،احتالل مناطق مغربية               

 

 ..............................................................: مظاهر االستغالل  االقتصادي االستعماري للمغرب  -

  استيطان رسمي  ) سيطرة المعمرين األوربيين على أجود األراضي الزراعية : في المجال الزراعي

 ... .، إدخال زراعات تسويقية على حساب المزروعات المعيشية ( استيطان خاص 

  للصناعات  احتكار الشركات والمؤسسات المالية األوربية: في المجال الصناعي والمعدني

 ... االستخراجية وبعض الصناعات االستهالكية 

 وأنشطة التجارة الداخلية  هيمنة األجانب على المبادالت الخارجية: في المجال التجاري... 

 

 .....................................................شكل التقديم  –لغة سليمة  –التعبير التاريخي :  الجانب الشكلي  – 3

 

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

 
 
 
 
 
 

 :ثاني االختيار ال
 

 ..........................................................................................................: الجانب المنهجي  - 1

 .تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال والتساؤالت : مناسبة   مقدمة -

 خاتمة مناسبة.وضوح ومنطقية التصميم  -

 

 

 

 

  : العرض  – 1

 

 

 

 

 ن2

 

 

 

 ن2,2

 

 

 

 

 ن2

 

 

 

 

 

 ن2,5

 

 

 

 ن1
............... 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ن 2

 

 

 

 

3/3 



 : .......................و القرارت المترتبة عنها ...[ ي رساي ، سان جرمان ، نويڤ: ]معاهدات الصلح  -

  تحميل الدول المنهزمة مسؤولية الحرب العالمية األولى . 

 ات وقيود عسكرية واقتصاديةعقوب –اقتطاع أراضي  :فرض شروط قاسية ومهينة في حقها ...  

  انهيار إمبراطوريات قديمة وظهور دول جديدة ... 

  إنشاء عصبة األمم ... 

 

 : ....................................................................االقتصادية وانتشارها  1111أزمة   -

  [... قي القطاعات االقتصادية القطاع المالي البنكي ثم بامن البورصة إلى ]  االنطالق 

 االنطالق من الواليات المتحدة األمريكية ، االنتقال إلى أوربا ثم باقي العالم : جغرافي النتشار اال

 ... ياتي ڤباستثناء االتحاد السو

 

 .... :..........................................دور سياسة هتلر التوسعية في اندالع الحرب العالمية األولى  -

  رساي ڤسعي هتلر للتخلص من قيود معاهدة. 

 الله ضعف عصبة األمم والتقارب مع الديكتاتوريات استغ...  

  1131وإقليم السوديت التشيكي سنة [ األنشلوس ] ضم النمسا  .... 

  ولونيا مما شكل شرارة اندالع الحرب العالمية الثانية پغزو...  

 

 

 

 ..................................................شكل التقديم  –لغة سليمة  –تاريخي التعبير ال:  الجانب الشكلي  – 3

 

 

 

 

 

  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 ن 2,5
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