
.ن10:تارٌخمادة ال   
 

ا بتمعن  واعتمد ما درسته فً إنجاز المطلوبم، اقرأهتٌن التالًٌقتٌنستشتغل على الوث: 
 
 1الوثٌقة رقم:                                                   

و، نكُّ نى ٌقف ػُذ إيبيت انصالة ٔ انذٌٍ، بم درس 1831 حخى سُت 1826ٔ فً ببرٌس يكث انطٓطبٔي يٍ سُت 

انفزَسٍت يُذ أٌ ٔطئج قذيّ أرض انسفٍُت انخً أبحزث بّ يٍ االسكُذرٌت، ٔ اَخزط فً سهك طالة انبؼثت، ٔ درس ػهٕو 

ٔ بؼذ ػٕدة انطٓطبٔي إنى يصز حكَٕج ٔ ًَج يٍ حٕنّ ...انحزة ٔ انُٓذست ٔ انًؼبدٌ، ٔ حخصص ٔ بزع فً انخزجًت

يذرست انفكز انًصزي انحذٌث، ٔ صبج فً يجزاْب انًؤسسبث انخؼهًٍٍت انخً أقبيٓب ٔ أشزف ػهٍٓب ٔ بذأث ثًبر فكز ْذِ 

انًذرست، حزجًت ٔ حأنٍفب ٔ ححقٍقب، حؼزف طزٌقٓب إنى انًكخبت انؼزبٍت بٕاسطت يطبؼت بٕالق، حخى نقذ قذو نٓذِ انًكخبت 

..."خالل أربؼٍٍ ػبيب أكثز يٍ أنفً كخبة  
 .152ـ151، ص ـ ص 1980، ماي 29بتصرف عن محمد عمارة، العرب و التحدي، عالم الفكر،ع 

 
 2 الوثٌقة رقم:  

أحدهما إغراء ذوي الغٌرة و الحزم من رجال السٌاسة و العلم بالتماس ما ٌمكنهم من الوسائل الموصلة إلى حسن "...
حال األمة اإلسالمٌة و تنمٌة أسباب تمدنها بمثل توسٌع دوائر العلوم و العرفان و تمهٌد طرق الثروة من الزراعة        

... و التجارة  و تروٌج سائر الصناعات و نفً أسباب البطالة و أساس جمٌع ذلك حسن اإلمارة
ثانٌهما تحذٌر ذوي الغفالت من عوام المسلمٌن عن تمادٌهم فً اإلعراض عما ٌحمد من سٌرة الغٌر الموافقة لشرعنا 

 ."بمجرد ما انتقش فً عقولهم من أن جمٌع ما علٌه غٌر المسلم من السٌر و التراتٌب ٌنبغً أن ٌهجر
 .5، ص1867خٌر الدٌن التونسً، أقوم المسالك فً معرفة أحوال الممالك، تونس، 

 
 

المطلوب :
  ن01.5.................................................................... ضع الوثٌقتٌن فً السٌاق التارٌخً الجامع بٌنهماـ1
ن 02.5............................يظبْز انٍقظت انؼزبٍت  خالل انقزٌ انخبسغ ػشز انًٍالدي 2ـ استخلص من الوثٌقة رقم 2
ن 03..............................انٍقظت انؼزبٍت   و  مكتسبك فً  إبراز عوامل 2 و رقم 1ـ اعتمد مضمون الوثٌقتٌن رقم 3     

ن 03:.......................................................................................................ـ اعتمد مكتسبك ف4ً
.  2أـ استنتاج التٌارٌن الفكرٌٌن المعبرٌن عن الٌقظة العربٌة من مضمون الوثٌقة رقم 

.  ب ـ عرف باثنٌن من رواد كل واحد منهما
. ج ـ أبرز االختالفات بٌنهما  فً مجاالت الدٌن و السٌاسة  و المجتمع

 
 
 
 

 
 

الجهوي الموحد : امتحانات البكالورٌا
( 2012  االستدراكٌةالدورة )

 ـ الموضوع  ـ
 

األحراربالمترشحين خاص      

مدة اإلنجاز  المعامـــلالمـــادة الشعـب أو المسلـك المستـوى 

2 
من سلك البكالورٌا 

تج و ع ر . ع

 
 التارٌخ والجغرافٌا

 

 
2 

 

ساعتان 
 

2/1  

 الصفحة

 

 المملكة المغربية
 وزارة التربية الىطنية 

 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين 

 تتافيالل- جهة مكناس
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 2/2 ـ ا ـ التارٌخ و الجغرافًرـ أحرار.تج و ع.ـ ع 2012  الدورة االستدراكٌة -امتحانات البكالورٌا ـ الجهوي الموحد 

 
 

ن10: جغرافٌامادة ال .
 

:كتب فً واحد فقط  من الموضوعٌن التالٌٌن حسب اختٌاركا   
 
 

:الموضوع األول   

ٌعرف المغرب منذ استقالله تطورا سرٌعا تحت تأثٌر ضغوط مختلفة، و غٌاب تأطٌر و مواكبة من طرف المعنٌٌن،     "
 و خاصة الدولة، ظهرت العدٌد من من النواقص و االختالالت التً لم تعد ظرفٌة و ال عابرة، و إنما أصبحت بنٌوٌة 

و من بٌن هذه النواقص و االختالالت، . تجعل من عملٌات اإلعداد و التهٌئة أمرا صعبا بل و أكثر من ذلك تحدٌا حقٌقٌا
نذكر الهوة الشاسعة بٌن النمو الدٌموغرافً السرٌع و النمو االقتصادي البطًء، و كذلك انتقال أغلبٌة الساكنة إلى المجال 
الحضري بسبب ما عرفته األرٌاف المغربٌة من تهمٌش جعلها منطقة طرد، و قد ساهمت الهجرة القروٌة المكثفة بشكل 

"بٌن فً تأزم األوضاع بالمدن المغربٌة، مما جعل من األزمة الحضرٌة أبرز عوائق سٌاسة إعداد التراب الوطنً  
، 2008حسن المباركً و محمد آٌت حسو، سٌاسة إعداد التراب الوطنً، ضمن الملتقى الرابع للجغرافٌٌن العرب، كلٌة اآلداب، الرباط، 

.49ص   

 : فٌهتحللكتب موضوعا مقالٌا من مقدمة و عرض و خاتمة ااعتمادا على ما درسته،  استئناسا بالوثٌقة و   
 

           اختٌارات سٌاسة إعداد التراب الوطنً بالمغرب . 
          أشكال التدخل لمعالجة أزمة األرٌاف بالمغرب . 

 
 

ًالموضوع الثان  : 
 

إن ندرة المٌاه، التً ٌضاعف من من شدتها انتشار التلوث فٌها، تعتبر فً الوطن العربً واحدا من أهم التحدٌات "
الرئٌسٌة التً تتطلب معالجتها جهدا مكثفا فً غٌاب األسالٌب المثلى لترشٌد استخدام المٌاه السطحٌة و الجوفٌة و مٌاه 

و من تم العمل الجاد على توطٌن تقنٌة تحلٌة المٌاه ...األمطار، و رفع كفاءة العائد االقتصادي من وحدة المٌاه المستخدمة
..."  فً العالم العربً

،       2009مصطفى كمال طلبة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائً، التحدٌات البٌئٌة األساسٌة فً البلدان العربٌة، تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة للعام 
                   .34ص 

:  من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز فٌه ما ٌلًا مقالًاموضوعب كتكتسبك، امعلى  ادااعتماستئناسا بالوثٌقة و 
 

    ًتشخٌص و تفسٌر وضع الموارد المائٌة بالعالم العرب . 

ًأشكال التدخل لمواجهة الخصاص المائً بالعالم العرب  .

 
 
 
 
 

 

ٌؤخذ اعتماد النهجٌن التارٌخً و الجغرافً و تنظٌم العمل بعٌن االعتبار عند التصحٌح: ملحوظة.              Ð 
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