
 الجهوي الموحد   :4102 امتحانات البكالوريا

 (العاديةالدورة  ) 

 ـ عناصر اإلجابة و سلم التنقيط ـ

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى
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 و الجغرافيا التاريخ
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 سلم التنقيط :يستحسن اقتراب إجابات المترشحين من العناصر التالية :اإلجابة عناصر

ن01: مادة الجغرافيا. 
ن10  

ن10.0  
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ن10  

.إلى مبيان مناسب 0تحويل معطيات الوثيقة رقم  -0  

 :على  المبيان المنجز و المكتسب اعتمادا -0

 :    لمغربامعدل أمل الحياة في توضيح مظاهر تطور  - أ

 .ارتفاع متوسط أمل الحياة في المغرب -

 .ارتفاع متوسط أمل الحياة في الوسط الحضري أكثر من الوسط القروي -

 .ارتفاع متوسط أمل الحياة عند اإلناث أكثر من الذكور بالوسطين الحضري و القروي -

 :العوامل المفسرة لذلك التطور -ب  

 ...وى المعيشة خاصة بالوسط الحضريتحسن الدخل الوطني اإلجمالي و مست -

 ...تحسن وسائل الوقاية و العالج و دور التعليم و اإلعالم في توعية المواطنين -

:0من الوثيقة  رقم  تواجه المغربسالتحديات التي اج استخر -أ  -0  

.تحدي ديموغرافي -  

.تحدي اقتصادي -  

.تحدي بيئي -  

:على الصعيد البيئي خذة لمواجهة التحدياتلتدابير المتإلبراز ا المكتسبد ااعتم ب ـ   

إعادة انتشار األحياء الصناعية، إحداث المنتزهات ) البيئي التلوثمحاربة مظاهر مجموعة تدابير تهم  -

...(و األحزمة الخضراء  

...(التدبير المفوض)مشاكل النفايات و التطهير لمعالجة مجموعة تدابير   -  

.سيخ روح المواطنة المسؤولةاعتماد التربية البيئية و تر -  

:إنجاز ما يلي -4  

: 0من معطيات الوثيقة رقم  ص مظاهر التحول الديموغرافي بالمغرباستخال -أ  

 .فئتي األطفال و السكان النشيطينانخفاض نسبة  -

 .الحالي ارتفاع نسبة الشيوخ لتشكل ربع الساكنة عند منتصف القرن -

عية المالية ألنظمة تضرر الوض: 4من الوثيقة رقم  المغربيةمة التقاعد نظالمالية ألوضعية الج ااستنت -ب  

.التقاعد  

:4العوامل المفسرة لتلك الوضعية انطالقا من الوثيقة رقم  –ج   

 .تراجع عدد السكان في سن النشاط: ر في هرم األعمارتغي -

 .الحالي بسبب ارتفاع نسبة الشيوخ عند منتصف القرن :ارتفاع نسبة اإلعالة  -
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 المملكة المغربية الصفحة
 ن المهنيو التكويوزارة التربية الوطنية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
 تافياللت -جهة مكناس
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ن01: تاريخمادة ال 

 الموضوع األول: 

الجانب المنهجي. 

الجانب الشكلي. 

يفترض توظيف ما يلي: الجانب التحليلي: 

 :المالية مظاهر التحوالت االقتصادية و -0

 .المظاهر الصناعية -

 .المظاهر الفالحية -

 المظاهر التجارية -

 .المظاهر المالية -

 :العوامل المفسرة للتحوالت االقتصادية و المالية -0

 .العوامل الديموغرافية -

 .الكشوف العلمية و االختراعات التقنية -

 .تطور أساليب اإلنتاج الفالحي و الصناعي -

 .تطور المواصالت -

التركيز الرأسمالي و ظهور الشركات : عوامل التنظيمية المرتبطة بالنظام الرأسماليال -

 .االحتكارية

 . ظائف االدخار إلى مجال االستثمارمن والخاصة تطور األبناك دور األبناك المركزية و  -

 .دور البورصة في تنشيط الحياة االقتصادية -

 

 

 ثانيالموضوع ال: 

 .الجانب المنهجي

 الشكليالجانب. 

يفترض توظيف ما يلي: الجانب التحليلي: 

 في  المجاالت م 01خالل النصف الثاني من القرن  التي قام بها المغرب حاإلصالمحاوالت ـ 0

 :ةالجبائيالمالية و و  ةالعسكري

تحديث الجيش باعتماد األطر والخبرة تكوين نواة جيش نظامي، : ـ إصالحات عسكرية   

ي حديث، ماكينة صنع األسلحة بفاس، بعثات طالبية لتلقي العلوم ، عتاد حرباألوربية

 .العسكرية

محاولة تحديث العملة المغربية و سك النقود في الخارج، فرض : مالية و جبائيةـ إصالحات    

 .لمواجهة نفقات اإلصالح( المكوس و الترتيب)ضرائب غير شرعية 

 :عوامل محدودية محاوالت اإلصالحـ 0

ارضة األعيان و العلماء، رفض عبيد البخاري و بعض القبائل، تعاقب مع: داخلية -

 .سنوات الجفاف و األوبئة

العجز عن أداء الغرامات و الديون األجنبية، عرقلة األجانب لكل مظاهر : خارجية -

 .التحديث
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