
           
 
 
 
  

 
 

 األكاديمية الجهوية لمتربية والتكوين
 ةولهاو-               جهث فاس 

 االمتذبن  الجيٌي المٌدذ للبكبلٌريب
 (الزسميٌن المتزشذٌن) 

 1/2 الصفحـة  
 

  2012  االشتدراكيثالدورت  هو شمك الةكالوريـــاالوليالشىث ا :الهشتوى 

  الهعاهـل هدت اإلىجاز (الهوضـوع)التاريخ والجغرافيا     :الهـادت  

 3  س2.30 هشمك المغث العرةيــث/ التعمين األصيل   :(ت)الشعب
 

 
 ( َمظ10)اإلشزغبل عهً انىثبئك  :مبدة التبريخ

             

       رًعٍ جُذا فٍ انىثبئك اِرُخ واجت عٍ األعئهخ 

 1:الٌثيقت رقم 
 

 صَبدح اإلَزبج وَمم...وكبٌ يٍ َزُجخ رىعع انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ صىة انغشة "

 وفٍ َفظ انىلذ... انغهع وكزنك سؤوط األيىال انًغزثًشح فٍ األساضٍ وفٍ انصُبعبد 

  يإثشااكبَذ انثىسح انصُبعُخ واعزخذاو اِنخ انجخبسَخ فٍ ششق انىالَبد انًزحذح لذ أصجح ايش

وثهغ عذد انًهبجشٍَ األوسثٍُُ ئنً انًُبطك انصُبعُخ فٍ انىالَبد  انًزحذح يٍ ...عهً انًُبطك انغشثُخ 

 ." يب َضَذ عهً خًغخ يالٍَُ يهبجش 1860 ئنً 1820عُخ 

 

   .403، ص1976  ،جالل َحًُ ،يعبنى انزبسَخ انحذَث ،يُشبح انًعبسف ثبإلعكُذسَخ
 

       2: الٌثيقت رقم 
 
 عًههب ثىضع هًُُزهب عهً انًإعغبد االلزصبدَخ انكجُشح وانًصبَع ورضوَذهب دكٌمت الميجيثذأد " 

 فٍ ئسعبء لىاعذ انزحذَث نعذد يٍ انًشبسَع ٌونعجذ انذونخ انذوس انشئُظ.  انغشثُخ انعصشَخ اثبنزكُىنىجٍ
 ."..االلزصبدَخ انكجُشح فٍ انصُبعبد انثمُهخ اٌ انزٍ َعجض انمطبع انخبص عٍ ثُبئهب ثأيىانه انزارُخ 

 

  .252،ص 1991 ،عُخ 252يغعىد ضبهش ،انُهضخ انعشثُخ وانُهضخ انُبثبَُخ ،عبنى انًعشفخ ،عذد

 
 3:الٌثيقت رقم 

  
األول هى رشكُض سأط انًبل يًب :  يشحهخ يٍ يشاحم انًُى انشأعًبنٍ رزًُض ثطبثعٍُ أعبعٍُُ اإلمبزيبليت"...

وانثبٍَ هى عىنًخ ورذوَم لىي اإلَزبج وسأط . َإدٌ ئنً االَذيبج ثٍُ انذونخ وسأط انًبل االحزكبسٌ انخبص 

وهى يب َذفع انذول انشأعًبنُخ ئنً انزُبفظ اإليجشَبنٍ عهً األعىاق واالعزثًبساد وانًىاد انخبو عهً  . انًبل 

وَزُجخ نكم رنك َأخز انزُبفظ ثٍُ انششكبد انشأعًبنُخ شكم انًىاجهخ انعغكشَخ ثٍُ دونهب ، كًب .يغزىي انعبنى 

 ..." .  يكٍ انزطىس انشأعًبنٍ انذول اإليجشَبنُخ يٍ انغُطشح عهً ثمُخ دول انعبنى 
 

 
www.e-socialists.net :    بتصزف  

 
 :األســــــــئلت

 (ن2).ضع الٌثبئق الثالث في سيبقيب التبريخي -1
 (ن1).  اإلمبزيبليت –دكٌمت الميجي : 3 ً 2اشزح مب تذتو خط في الٌثيقتيه رقم  -2
  مظبىز بزًس الٌاليبث المتذذة األمزيكيت كقٌة رأسمبليت ،1استخزج مه الٌثيقت رقم  -3

 (ن3 ).      ًاعتمذ مب درستو لتفسيز ىذه القٌة

 (ن2).  دًر الذًلت في ظيٌر اليبببن كقٌة رأسمبليت2أبزس مه الٌثيقت رقم  -4
 (ن2).  في تٌضيخ مظبىز التنبفس اإلمبزيبلي3استثمز الٌثيقت رقم  -5
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[  نقط10]:مقالً اختٌاري بٌن موضوعٌن : مادة الجغرافٌا 

 
 : اكتب في أدذ المٌضٌعيه التبلييه دسب اختيبرك 

 

  : االختيبر األًل
 

         ترتبط سٌاسة إعداد المجال فً المدن المغربٌة باعتماد مقاربة شمولٌة ، تتطلب تشخٌص مظاهر األزمة  
 

 .         للتدخل على نحو ٌراعً متطلبات التنمٌة 
 

 :                  اكتب موضوعا مقالٌا تعالج فٌه 
 

  وتٌرة النمو الحضري بالمغرب والعوامل المفسرة لها. 

  مظاهر أزمة المدٌنة المغربٌة على مستوى الخدمات االجتماعٌة. 

  أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدٌنة المغربٌة. 

 
 
 

  : االختٌار الثانً
 

        ٌعتبر الخصاص المائً من المشاكل الطبٌعٌة التً ٌواجهها المغرب وباقً بلدان العالم العربً ، مما 
 

 .        ٌستدعً اعتماد تدابٌر متنوعة لمعالجة هذا المشكل 
 

 :               اكتب موضوعا مقالٌا تتناول فٌه 
 

  ًمفهوم الخصاص  المائ. 

  ًالعوامل المفسرة لمشكل الماء فً المغرب وباقً بلدان العالم العرب. 

  ًالمشاكل المرتبطة بالخصاص المائً فً المغرب والعالم العرب. 

  ًالتدابٌر المعتمدة فً المغرب لمعالجة الخصاص المائ. 

 
 
 

 2/2 الصفحث (الزسميٌنالمتزشذٌن )االمتذبن  الجيٌي المٌدذ للبكبلٌريب أكاديهيث فاس   
الشىث الثاىيث هو شمك : التاريخ والجغرافيا                  الهشتوى : الهادت  

 الةكالوريا
 2012  االشتدراكيثالدورت

 الهوضوع هشمك المغث العرةيــث/ التعمين األصيل  :  الشعةث
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