
 الصفحة

        

 

 العلوم التجريبية، العلوم الرياضية، مسلك العلوم الشرعية
 

 علوم االقتصاد والتدبير

 

الشعبة 

 والمسلك

 ساعتان مدة اإلنجاز
 

 

2المعامل :   

3:  لالمعام  

 

  كالوريااللب الموحد الجهوي االمتحان
  من سلك الباكالوريا ول األالسنة 

 2016 ستدراكيةالدورة اال

 الموضوع 

        

  

P a g e 

  

4          

S.R.R. 

41 
 

1

 4

     

 التاريخ والجغرافيا: مادة ال

 المركز الجهوي لالمتحانات

    
  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  10/10 االشتغال بالوثائق: التاريخمادة 

 ن ثم اإلجابة عن األسئلة:امعإب 3و2و1مطلوب منك قراءة الوثائق

 :1الوثيقة 

 معركة إسلي"تعددت األطماع حول المغرب ... فبعد أن سحقت حكومة "لويس فليب" جيوش السلطان عبد الرحمان في 

(، التي التزم فيها السلطان بعدم مساندة األمير عبد القادر الجزائري، 1844سبتمبر  10... قامت بفرض اتفاقية طنجة )

(، التي رسمت الحدود بين البلدين عبر بنود غامضة ... أما إسبانيا فلم تبق مكتوفة 1845)ماي  معاهدة اللة مغنيةو

لى إثر هذا، طلبت تعويضات . و ع1860-59جندي باحتالل تطوان سنة  50000األيدي، إذ قام جيشها المكون من 

مليون فرنك(. و قد تم أداؤها في ظرف سنتين بفضل قرض من البنوك اإلنجليزية مقابل رهن  100حربية بمقدار ... )

 مدخول الجمارك الشريفة".

 53-52. ص ص 2010، منقحة، سال 2عياش ألبير: حصيلة االستعمار الفرنسي في المغرب؛ ترجمة عبد القادر الشاوي و نور الدين سعودي، ط 

 

  :2الوثيقة

"تمكن موالي الحسن بفضل يقظته و حزمه، من أن ... يزيح المخاطر التي كانت تتعرض لها المملكة ... فقرر... تحديث 

جيشه و إنشاء ترسانة عسكرية، لكي يتمكن من الصمود أمام الجيوش األوربية. و ... عمل ... على استقدام مدربين 

، و جهزوه بمعدات قوية. و أرسل السلطان 1888... أنشأوا مصنعا للسالح اسمه "دار المكينة" سنة  [أوربيين]عسكريين 

بعثات من الشباب إلى أوربا، بقصد دراسة المناهج العصرية، بل و نظم "مدرسة للمهندسين". و هو الذي اشترى البواخر 

 ".1900األربع التي كونت األسطول المغربي سنة 

  56-55يلة االستعمار الفرنسي في المغرب؛ مرجع سابق. ص ص عياش ألبير: حص
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      :3الوثيقة

"إال أن كل المحاوالت اإلصالحية التي قام بها السلطان الحسن األول انتهت و لألسف الشديد بفشل يكاد يكون تاما، و يمكن 

 تعليل هذا الفشل باألسباب اآلتية:

مقاومة ثقافية و دينية ضد  [و ظهور]إلدارة المغربية إلى الخبرة و التجربة ... انعدام األشخاص المقتدرين و افتقار ا

محاوالت اإلصالح ... و العامل األساسي في فشل خطة اإلصالحات هو موقف الدول األوربية منها، فقد كانت هذه الدول 

على الخصوص من أشد الدول تضايق كل عمل إصالحي من شأنه أن يعزز جانب المغرب ... و كانت فرنسا و إسبانيا 

 معارضة لمبدأ اإلصالحات".

م. 1981هـ/نونبر  1401، جامعة محمد الخامس، الرباط، ذو الحجة 32كندوز لطيفة: "التنافس األوربي في المغرب على عهد السلطان الحسن األول"؛البحث العلمي،ع 

 142ص 

 

 المطلوب:

 ن( 1) ،ضوع، الزمن، المكان(في سياقها التاريخي) المو 3و 2و 1ضع )ي(الوثائق  (1
 ن( 2)عرف ما تحته خط تعريفا تاريخيا )معركة إسلي، معاهدة اللة مغنية(،  (2
 ن( 3)المعطيات اآلتية:  3 و 2و  1 ائقاستخرج من الوث (3

 ن( 1) : الضغوط االستعمارية على المغرب،1من الوثيقة -أ       
 ن( 1) إصالحات السلطان المولى الحسن األول لمواجهة األطماع االستعمارية، :2من الوثيقة  -ب          
 ن( 1)ها السلطان المولى الحسن األول، أسباب فشل اإلصالحات التي قام ب 3ج. فسر انطالقا من الوثيقة           

 ن( 2). 3و  2و  1ركب الفكرة األساس للوثائق  (4
 و إسبانيا على الخصوص من أشد الدول معارضة لمبدأ اإلصالحات". : " ... و كانت فرنسا3وردت في الوثيقة  (5

  مع القوى فيها التسويات االستعمارية التي أبرمتها فرنسا  )ين(تبرز حرر )ي( فقرةاعتمادا على مكتسباتك
 ن( 2) م. 1912فرض حمايتها على المغرب سنة  لىو التي أدت إاإلمبريالية المنافسة لها، 
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  10/10مقالي الموضوع ال :غرافياالجمادة 

 أكتب)ي( في واحد فقط من الموضوعين اآلتيين:

 الموضوع األول:

 م. 2014م و  1960 تطور نسبة التمدين في المغرب بينجدول: 

 التمدين % السنوات

1960 29.2 

1971 35.1 

1982 42.6 

1994 51.3 

2004 55.1 

2014 60.3 

Source: Haut-Commissariat au plan 
/ http://www.hcp.ma/ 

 19/04/2016تاريخ االطالع 
 

 مستعينا بالجدول، و اعتمادا على مكتسباتك، حرر )ي( مقاال جغرافيا تبرز )ين( فيه:

  ،مظاهر أزمة المدن و األرياف على المستويين االجتماعي و االقتصادي بالمغرب 

 ،)العوامل  المفسرة لها )أزمة المدن و األرياف 

 خل الدولة لمواجهتها في إطار التهيئة الحضرية و الريفية.أشكال تد 
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 الموضوع الثاني: 

 م2014مبيان: حصص مساهمة كل من الصين و الواليات المتحدة األمريكية في تجارة البضائع عالميا سنة 

 

Source :Organisation Mondiale Du Commerce : Statistiques du commerce international ;2015. P P 42-43 

 2016www.wto.org /18/04تاريخ االطالع 

 

 مستعينا بالمبيان، و اعتمادا على مكتسباتك، حرر مقاال جغرافيا تبرز )ين( فيه:

  في كل من الصين و الواليات المتحدة األمريكية،الخارجية مظاهر قوة التجارة 

 .العوامل المفسرة لها في كال البلدين 
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 التاريخ والجغرافيامادة : ال

 لجهوي لالمتحاناتالمركز ا

    
  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

سلم  اجاة عناصر اإل

 التنقيط

 
 10/10 مادة التاريخ : االشتغال ةالوثائق

 
 المكان(:-الزمن-السياق التاريخي )الموضوع. 1

 :الضغوط االستعمارية على المغرب، و تبني السلطان المولى الحسن األول إلصالحات  الموضوع
 عسكرية و تعليمية، و أسباب فشلها.

 :م. 1900م إلى  1844من  الزمن 

 :المغرب في عالقته بالجزائر و القوى اإلمبريالية األوربية الطامعة في احتالله.                                                    المكان                            
  تحديد معاني المفاهيم التاريخي :.  2

 :نتيجتها...تاريخها و الطرفين المتصارعين و معرك  إيسلي 

 : تاريخها و الطرفين الموقعين عليها و أهم مضامينها ... معاهدة الل  مغني 
 : 3و  2و  1استخراج المعطيات التاريخي  من الوثائق .3
 :الضغوط االستعمارية على المغرب1من الوثيقة  -أ 

 سنتي نتطوا م أمام الجيش الفرنسي/هزيمة حرب 1844 سنة هزيمة معركة إيسلي *الضغوط العسكري :
مليون فرنك، تطلب  100م أمام الجيش اإلسباني/فرض تعويضات حربية على المغرب قدرت بـ 59-1860

 تسديدها سنتين بعد االقتراض من بنوك إنجليزية مقابل رهن مدخول الجمارك الشريفة.
مغرب م التي رسمت الحدود بين ال 1845فرض معاهدة اللة مغنية في ماي  *الضغوط الدةلوماسي :

 الجزائر المستعمرة من فرنسا وفق بنود غامضة.و
 : إصالحات السلطان المولى الحسن األول : 2من الوثيقة  -ب

إنشاء  مصنع للسالح "دار المكينة" -إنشاء ترسانة عسكرية-تحديث الجيش و تنظيمه *إصالحات عسكري :
 حربية. شراء أربع بواخر "سفن"-استقدام مدربين عسكريين أوربيين-1888سنة 

 إنشاء مدرسة للمهندسين.-إرسال بعثات طالبية إلى أوربا لدراسة المناهج العصرية *إصالحات تعليمي :
 الحسن األول:المولى أسباب فشل اإلصالحات في عهد السلطان : 3من الوثيقة  –ج 

 ،انعدام األشخاص المقتدرين و افتقار اإلدارة المغربية إلى الخبرة و التجربة 

 مة ثقافية و دينية مناوئة لإلصالح،ظهور مقاو 

  معارضة القوى األوربية الطامعة في احتالل المغرب خصوصا فرنسا و إسبانيا لكل اإلصالحات
 التي من شأنها تقوية المغرب.

 [مايفيد]تركيب الفكرة األساس للوثائق الثالث.  .1
من اإلصالحات  تعرض المغرب لضغوط استعمارية واجهها السلطان المولى الحسن األول بعدد
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 التي انتهت بالفشل.

 
 

إبراز المترشح )ة( في فقرة التسويات االستعمارية التي أبرمتها فرنسا لفرض حمايتها على المغرب  .2
 م: 1912سنة 

 م،1902اإليطالي سنة -*االتفاق الفرنسي
 م،1904اإلنجليزي أبريل -*االتفاق الفرنسي
 م... 1904اإلسباني أكتوبر -*االتفاق الفرنسي

 10/10مادة الاجغرافيا : موضوع مقالي 

  : الموضوع األول 

 :مستويات تقييم إناجاز المترشح )ة( في هذا الموضوع 
 المستوى األول:الاجانب المنهاجي:

 تحديد أهمية الموضوع، طرح األسئلة المناسبة. المقدم  المناسة :
 المناسب  و المنطقي،  التصميم

 وضوع على امتدادات.استخالص، و فتح الم الخاتم  المناسة :
 المستوى الثاني: الاجانب المعرفي: 

  : يراعى في تقييم منتوج المترشح )ة( انتقاء المعلومات الاجغرافي  المناسة ، وصحتها، مالحظ
 .وتراةطها، و تغطيتها للمطلوب

 و األرياف على المستويين االاجتماعي واالقتصادي ةالمغرب: الفقرة األولى: مظاهر أزم  المدن
 اهر أزم  المدن: *مظ

 انتشار البطالة، استفحال األمية و اإلقصاء، مشكل السكن، ارتفاع سومة الكراء ... ااجتماعيا:
 ضعف البنية اإلنتاجية للمدن، تضخم القطاع غير المهيكل، المضاربة العقارية ... اقتصاديا:

 *مظاهر أزم  األرياف:
 مدرس، ضعف التأطير الطبي، رداءة السكن ...البطالة و سوء التشغيل، ضعف مستوى الت ااجتماعيا:
صغر مساحة االستغالليات الفالحية، ضعف المردودية الزراعية، ازدواجية القطاع الفالحي  اقتصاديا:

 وارتباطه بالتساقطات ...
 الفقرة الثاني : العوامل المفسرة لها )أزم  المدن و األرياف(:

 *ألزم  المدن :

  م 2014سنة % 60.3ارتفاع نسبة التمدين إلى، 

 ،اختالل التوازن بين األرياف و المدن على المستوى الديمغرافي 

 ،الهجرة القروية 

 ،عدم قدرة االقتصاد الحضري على خلق فرص العمل و امتصاص البطالة 

 .... تركز السكان الحضريين و األنشطة االقتصادية في السواحل 
 *ألزم  األرياف:

 ب سنوات الجفاف، ق، تعاتناقص األراضي الصالحة للزراعة 

 ،عدم تناسب الموارد المتاحة و التجهيزات و المرافق مع الحجم الديموغرافي للبوادي 

 ...)النقص في الشبكات الثالث )الماء/الكهرباء/الصرف الصحي 
 الفقرة الثالث : أشكال التدخل لموااجهتها في إطار التهيئ  الحضري  و الريفي :

 *في المدن:
برنامج  -برامج السكن االجتماعي واالقتصادي -2005منذ سنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ااجتماعيا:
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 تشييد المدن الجديدة ... -مدن بدون صفيح

تقديم  -إنشاء مناطق صناعية و أقطاب تكنولوجية جديدة  -بناء المركب المينائي طنجة المتوسط  اقتصاديا:
 ... قروض استثمارية للمقاولين الشباب

 *في األرياف:
 برنامج األولويات االجتماعية ... -2005منذ سنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ااجتماعيا:
 تنويع االقتصاد الريفي ...-تحديث الفالحة -مواصلة سياسة بناء السدود-مخطط المغرب األخضر اقتصاديا:

 ... تقديم اإلنجاز في شكل مقبول-لغة سليمة من األخطاء -التعبير الجغرافي الاجانب الشكلي:

  : الموضوع الثاني 

 :مستويات تقييم إناجاز المترشح )ة( في هذا الموضوع 
 المستوى األول:الاجانب المنهاجي:

 : تحديد أهمية الموضوع، طرح األسئلة المناسبة. المقدم  المناسة 

 المناسب  و المنطقي،  التصميم 

 : ع على امتدادات.استخالص، و فتح الموضو الخاتم  المناسة 
 المستوى الثاني: الاجانب المعرفي: 

  : يراعى في تقييم منتوج المترشح )ة( انتقاء المعلومات الاجغرافي  المناسة ، وصحتها، مالحظ
 .وتراةطها، و تغطيتها للمطلوب

 الفقرة األولى: مظاهر قوة التاجارة في كل من الصين و الواليات المتحدة األمريكي :
 اجارة الصيني :*مظاهر قوة الت

 ،م 2014 من تجارة البضائع على المستوى العالمي سنة  % 12الهيمنة على  -
 أهمية المواد المصنعة في تجارتها الخارجية، -
تعدد شركائها التجاريين و في مقدمتهم دول جنوب شرق آسيا، و االتحاد األوربي، و الواليات  -

 المتحدة األمريكية ...
  :*مظاهر قوة التاجارة األمركي

 ، م 2014 سنة من تجارة البضائع على المستوى العالمي % 11االستحواذ على  -
 غلبة المواد المصنعة على تجارتها الخارجية، -
 تعدد شركائها التجاريين في مقدمتهم كندا، و المكسيك، و اليابان، و الصين... -

 الفقرة الثاني : العوامل المفسرة لها في كال الةلدين:
 لقوة التاجارة الصيني :*العوامل المفسرة 

صفر، بحر الصين الشرقي، الموقع الجغرافي االستراتيجي المنفتح شرقا )المحيط الهادئ: البحر األ -
 بحر الصين الجنوبي(،

 كثرة المناطق الحرة، و شركات التسويق الخارجي، -
 كثافة البنية التحتية خصوصا في الساحل الشرقي، -
 التجربة التجارية لهونغ كونغ، -
 اإلنتاجين الفالحي و الصناعي و تنوعهما،ضخامة  -
 عضوية الصين لمنظمة التجارة العالمية ... -

 *العوامل المفسرة لقوة التاجارة األمريكي :
لنتي و غربا على المحيط الهادئ الموقع الجغرافي االستراتيجي المنفتح شرقا على المحيط األط -

 على خليج المكسيك و بحر الكراييب. اجنوبو
 ة التحتية و كثافتها،جودة البني -
 تشبع األمريكيين بروح التجارة و المقاولة، -
 ضخامة اإلنتاجين الفالحي و الصناعي و تنوعهما، -
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    الصفح 

 

 كالوريااللب الموحد الجهوي اناالمتح

 الورياـــــــــنة األولى من سلك الباكــــــالس

R.R.R. 
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 مكانة الدوالر األمريكي في المبادالت التجارية الدولية، -
 توافرها على شركات للتسويق الخارجي ... -

 شكل التقديم ...-ة من األخطاءلغة سليم -التعبير الجغرافي المستوى الثالث: الاجانب الشكلي:
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