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 ـ الموضوع  ـ
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست

1 
 من سلك البكالوريا

 مسلك العلوم الشرعية 
 ة شعبة العلوم التجريبي

  شعبة العلوم الرياضية
 شعبة علوم االقتصاد والتدبير

التاريخ 
 والجغرافيا

 2     :مسلك العلوم الشرعية 
 2     :شعبة العلوم التجريبية 
 2     :شعبة العلوم الرياضية 

  3: شعبة علوم االقتصاد والتدبير 

 ساعتان
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 .دربت عليه خالل الوحدات الدراسية المقررة ستقوم كفاياتك في مادتي التاريخ والجغرافيا وفقا لما ت

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

 (نقط 11:االشتغال بالوثائق:) التاريخالوضعية االختبارية في  - أوال      
 .عن األسئلة المرفقة ( ي)جيدا في الوثائق اآلتية ثم أجب( ي)تمعن       

 :1الوثيقة 

نظرا العتماده على الفالحة كمصدر للعيش بالدرجة األولى، وظل خاضعا  مغرب مكانة في االقتصاد المغربياعة في اللم تكن للصن"

حتى  لها الرغبة في جعله بلدا صناعياوبالرغم من فرض نظام الحماية فإن فرنسا لم تكن  . ما يتعلق بأغلب متطلباته المصنعةللخارج في

 باهظةمكانها األصلي بأثمان  إلىوتوجيهها نحو الميتروبول، ثم تصنيعها وإعادتها مجددا   ه الخامدتتمكن من استنزاف خيراته وموا

مع بداية الحرب و . ربي وإخضاعه للرأسمالية الفرنسيةيشكو دوما من العجز، وبالتالي ربط االقتصاد المغ داءاتتجعل ميزان األ

يلية ،عرفت تطورا كبيرا لوفرة اليد العاملة المحلية وتزايد متطلبات وحاجيات تم إنشاء صناعات خفيفة أغلبها تحو العالمية الثانية

 ."االستهالك المحلي إلى جانب وفرة المواد األولية من منتوجات فالحية وباطنية

  . 131،ص 2119؛(" 1391- 1331)مؤسسة الحماية الفرنسية بالمغرب،مخاض األفول:"عبد الرزاق لكريط                                

 :  2الوثيقة
والوصول إلى المناطق الفالحية الغنية لالستحواذ  ضمان االستغالل الجيد للثروات ية من إنجاز هذه الشبكة الطرقيةْت إدارة الحماتغي  "

 التي تكتسيها يةوقد عرف إنجاز الطرق وتيرة متصاعدة نظرا لألهم .على منتوجاتها وتوجيهها نحو الموانئ أو نحو المراكز الداخلية

التجارة والتهدئة والدفاع الوطني، وذلك اعتبارا في تسهيل االتصال وبسط األمن وخلق عالقات وطيدة مع العالم الخارجي، فيما يتعلق ب

 .حمل معه الفأس إلى جانب البندقيةعلى الجندي أن ي :لما يردده ليوطي

 .311،،ص 2119؛(" 1391- 1331)ماية الفرنسية بالمغرب،مخاض األفولمؤسسة الح:"عبد الرزاق لكريط                           

 : 3الوثيقة
وترتبْت عن الظاهرة مشاكل في التعمير  وعلى صعيد آخر،أخلّْت الهجرة القروية الكثيفة في اتجاه المدن بتوازن المجتمع التقليدي،"

من الساكنة  21%وهكذا كان  .إلى تفكك بنيات المدن العتيقة والسكنى،مما أدى إلى انتشار مدن القصدير كالفطر حول الحواضر،وكذا

وقد شهدْت هذه الفترة بالذات ظهور الطبقة البروليتارية في ظروف .في مدن القصدير 1311يُقيمون سنة ءالدار البيضاالمسلمة بمدينة 

ز الصناعي والتجاري والمالي، وبالنمو المتسارع للوسائل الت فازدهرت الرأسمالية في المغرب،وخاصة .قنيةتحول عميق يتسم بالتركُّ

 ."على وجه التحديد 1313و 1391ما بين سنتي-غداة الحرب العالمية

 . 111،ص2111،الرباط"وتركيب تحبين تاريخ المغرب،:"محمد القبلي وآخرون                                                                   

 

 :األسئلة
 (ن 1)...........................................................................................................وثائق الثالث في سياقها التاريخيال( ي)ضع – 1

ف– 2  (ن 2)......................................................................:...................................................تعريفا تاريخيا ما يأتي( ي)عرِّ

 .الحرب العالمية الثانية -  نظام الحماية - ليوطي - الرأسمالية                          

 (ن 3)....................................................................:....................................................من الوثائق ما يأتي( ي)استخرج– 3

 ؛ مظاهر التصنيع بالمغرب تحت نظام الحماية :  1 من الوثيقة   -           

 ؛ أهداف االستعمار من بناء الشبكة الطرقية بالمغرب :  2 من الوثيقة   -           

 ؛ مغربيةنتائج الهجرة القروية على المدن ال  :  3 من الوثيقة   -           

 (ن 2)................................................................................................................الفكرة األساس للوثائق الثالث؛( ي)ركِّب– 9

            ي بالمغرب،ودوره في نهوض درسته، نتائج االستغالل االستعمار اعتمادا على مافي فقرة ،انطالقا من الوثائق،و( ي)أبرز – 1

 (ن 2.)..........................................................................العالمية الثانية الحركة الوطنية المغربية من أجل االستقالل بعد الحرب     

 
********************* 
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 (نقط11: إنتاج مقال:) الجغرافيارية في الوضعية االختباـ  ثانيا 

 :في أحد الموضوعين اآلتيين( ي)اكتب                             
    
 :الموضوع  األول*  

      
     وتحسين مستويات  تالالت المجال المغربي وتبايناتهيبذل المغرب مجهودات كبيرة لمواجهة اخ          

 .والتهيئة الحضرية أو في إطار التهيئة الريفية واسطة سياسة إعداد التراب الوطنيب سواء ، التنمية به           

 
 :فيه ما يأتي( ين)موضوعا مقاليا تبرز( ي)اكتب                     

 مفهوم سياسة إعداد التراب الوطني ودور التهيئة الريفية في معالجة أزمة األرياف بالمغرب؛ 
 ة وأشكال التدخل في إطار التهيئة الحضريةالمغربي ةنيمظاهر أزمة المد. 

 

 : الموضوع الثاني* 
 

             في المجال القوى االقتصادية الكبرى أهممن  ربي والواليات المتحدة األمريكيةيعتبر االتحاد األو             

 .لكنهما يواجهان تحديات متنوعة ، العالمي           

 
 :فيه ما يأتي( ين)موضوعا مقاليا تبرز (ي)اكتب                   

 حصيلة  االندماج بين  بلدان االتحاد األوربي؛ 
 العوامل المفسرة للقوة االقتصادية األمريكية؛ 
 والتحديات التي تواجه االقتصاد األمريكي االندماج الشامل لالتحاد األوربيقات يمع . 

 
 
 
 
 

************************************* 
 :ة هامةمالحظ   

 :   تخصص                 
 .مقدمة مناسبة ، وضوح ومنطقية التصميم ، خاتمة مناسبة : للجانب المنهجي . ( ن 2)  -                            

             . ، اللغة ، حسن تقديم الورقة   التعبير الجغرافي: للجانب الشكلي . ( ن 1)  -                                  

 .(انتقاء المعلومات ،صحتها ،تنوعها وترابطها) للجانب المعرفي في كتابة المقال . ( ن 7)  -                        
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