
 

 

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

والمسلك
 
 :الشعبة ا

 2المعامل : ـ العلوم التجريبية والرياضية
 2المعامل   :ةـــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيــــــــــــــــــــــــــ العل
 3المعامل   :رـــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوـ عل

 
 التاريخ والجغرافيا: دةالما

 

 

1 
 

2 
 

 2102االستدراكية :  ـدورةـــــــــــالـــــــ
ول: المستـــــوى

 
 اــــى بكالوريــــاال
نجـاز  اعتانس: مدة االإ

 

 

 الموضوع
 االشتغال بالوثائق(               نقط01)مادة الجغرافيا 

 ( 0)الوثيقة 
كـثر من تغطي المجاالت الغابوية في الم"         

 
دوار   …ماليين هكـتار 9غرب ا

 
ا مهمة على المستويين وتلعب الغابة ا

نتاجويلعب  …واالقتصاديالبيئي  رياف االإ
 
كما  .الغابوي وظيفة طاقية وعلفية ورعوية ال يستهان بها بالنسبة لسكان اال

 نها وهو ماة المياه وحجز جزء مور د والحيواني وحماية التربة وتنظيميلعب دورا بيئيا بالنسبة للتنوع الحيوي النباتي 
 .جوفية ويقلص من خطورة انجراف التربةيزيد من حصة المياه ال

مكانيات التخليفوبالنسبة لحطب التدفئة فقط تقدر عمليات القطع بحوالي ثالث مرات      وهذا يعني تراجع  ،اإ
جل الزراعة سنوي... المساحة الغابوية

 
وتلعب المراعي  ... هكـتار 0211ا حوالي وتشمل عمليات االجتثاث المباشرة من ا

ن يالغابوية دورا م
 
 ،خاصة في سنوات الجفاف يضاف الى هذامهما  الكالإ صبح استنزاف هما في تغذية الماشية، ويمكن ا

ثير السلبي لعمليات القطع التعسفية وعمليات االجتثاث والحرق 
 
 ."التا

 01 - 39. المجال المغربي، ص ص

   
 (2)الوثيقة     

كل عناصر الحياة،  حوله وتتمحور  البشريةللمجال تنتظم حوله المجموعات  عنصرا مهيكال شكل الماء دائما"         
ن كل السياسات عداد التراب الوطنيواالجتماعية و االقتصادية التنميةالتي تروم  وبناء على ذلك، فاإ غرب ركزت مبال اإ

مكاناتكراهات الطبيعية وعقلنة استغالل االإ في تجاوز  فالرغبة... على تعبئة وحسن تدبير الموارد المائية المتاحة  االإ
ملت على الدولة نهج سياسة السدود 

 
ستراتيجيةا   " .لتدبير الموارد المائية كاإ

خبار
 
 2100فبراير  3، 372 عدد. عبد هللا شخمان، اال

 

 (3)الوثيقة 
 2100و  0991ين بالمغرب بين سكان ونسبة التمدالعدد  تطور 

 
 2100 2110 0990 0992 0970 0991 ةـــــــــــــالسن
 0019 02137 21100 2219 29199 3319 (hab)مليونالسكان بالعدد 
 9113 2713 20102 02172 32109 29102 (%) السكان الحضرييننسبة 

حصاء العام للسكان والسكنى  -                                                                                                  االإ
بحاث الديمغرافية -                                                                                                               

 
 2101 مركز الدراسات واال

 

نظ                                                                                         
 
 ر خلفــــــــــــــهــــــــا
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 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

والمسلك
 
 :الشعبة ا

 2المعامل : ـ العلوم التجريبية والرياضية
 2المعامل   :ةـــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيــــــــــــــــــــــــــ العل

 3المعامل   :رـــــم االقتصاد والتدبيــــــــــــوـعل ـ

 
 التاريخ والجغرافيا: المادة

 

 

2 
 

2 
 

 2102االستدراكية :  ـدورةـــــــــــالـــــــ
ول: المستـــــوى

 
 اــــى بكالوريــــاال
نجـاز  اعتانس: مدة االإ

 

 

جب   بعد قراءتك          
 
نية للوثائق الثالث ا

 
 ( ي)المتا

 
 :سئلة التاليةعن اال

همية المجال الغابوي بالمغرب والمخاطر التي تهدده( 0)من الوثيقة ( ي)استخرج   - 0       
 
بر و ا

 
   من خالل ( ي)ز ا

جراءات  مادرست                 ن2...............................................................................................لتدبير وحماية هذا القطاع المتخذةاالإ
برز  (2)ما تحته خط بالوثيقة  (ي)عرف - 2       

 
                 تجاوز االكراهات " من خالل رصيدك المعرفي داللة الفقرة ( ي)ثم ا

مكاناتوعقلنة استغالل  الطبيعية                                               ن2.................................................................................................................."المتاحة االإ
 ن3.....................................................سكان المغرب الى مبيان مناسب تطور الخاصة ب( 3)معطيات الوثيقة  (ي)حول - 3       
 ن0................................................................................................................................. (3)وضوع الوثيقةالظاهرة م( ي)صف - 0       
 ن2........................فيها تطور ظاهرة التمدين بالمغرب وانعكاساتها على المجال الحضري ( ين)فقرة تفسر( ي)اكـتب - 2       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حد الموضوعين( ي)اكـتب(          نقط01)مادة التاريخ

 
 في ا

ول
 
 الموضوع اال

وربية االستعمارية حر                         
 
 كانت لها      ، 0902و   0939ا عالمية طاحنة مابين سنتي بفجرت تناقضات الدول اال

 .انعكاسات طالت مختلف الميادينعدة                      
ة الثانية والنتائج المترتبة عوامل المفسرة لقيام الحرب العالميفيه ال (ين)موضوعا مقاليا تحلل ( ي)كـتبا   -

 .عنها
 الموضوع الثاني             

 ضد سياسة االستغالل االستعماري الفرنسي واالسباني  الثالثيناتناضلت الحركة الوطنية المغربية منذ                         
 .تحقيق  االستقالل بهدف                     

-  
 
تي (ين)موضوعا مقاليا توضح ( ي)كـتبا

آ
 :فيه اال

شكالـ 
 
ثاره على المجتمع ا

آ
جنبي للمغرب وا

 
 .االستغالل االستعماري اال

 .0929 - 0900الحركة الوطنية ما بين  تطور . 
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