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     [قطن 10]  [الوثائقب االشتغال]          تاريخال مادة  
 

  :الوثائق التالية وأجب عن األسئلة في معن جيدات           

 :  1الوثيقة رقم 

بين السلطان  معاهدة الحمايةعندما تم التوقيع على ]...[    
عبد الحفيظ و فرنسا، لم تكن هذه األخيرة تجهل إمكانيات 
المغرب الزراعية، فمنذ أواخر القرن التاسع عشر، اهتم 

إن منظري االستعمار ...،األوربيون بمسألة األرض في المغرب
من اقتصاديين و عسكريين، كانوا يرون أن الوجود 
االستعماري مهزوز ما لم يقم على دعائم يمثلها المستوطنون 
الزراعيون الذين يشكلون ضمانة لرسوخ السلطة االستعمارية 

 ]...[".أقوى من الضمانة العسكرية

ر ابن خلدون، أحمد تفاسكا، تطور الحركة العمالية في المغرب، دا

 7، ص 1890بيروت، 

 :  2الوثيقة رقم 

، غير أن الضربة التي  1894عام  المقاومة المسلحةانهزمت "]..[     
إلى ... للجيوش اإلسبانية والفرنسية  أدت [ الخطابي ] وجهها عبد الكريم 

بروز  المعارضة السياسية في المدن ، وقد تبلورت هذه المعارضة في 
، فأعد الشباب المثقف وهم محركو هذه  1890سنة "  يالظهير البربر"

رفض زعماء حزب  1844وابتداء من ...  برنامجا لإلصالحاتالمعارضة 
 ]...[" .االستقالل رفضا قاطعا مناقشة اإلصالحات في إطار الحماية 

 

حصيلة السيطرة الفرنسية ، دار الخطابي : المغرب واالستعمار  ألبير عياش ،
 . 404 - 899ص–ص  5891

 (الفرنكات بماليين )في عهد الحماية الفرنسية دخول الرساميل األجنبية إلى المغرب :  9الوثيقة رقم 

                                                                                
 الفترة                 

 
 المقدار

 
 %النسبة 

 
1812- 1898 

 
712 

                             
25,42 

 
1840 – 1841 

 
287,5 

 
47,9 

 
1841 - 1819 

 
519,5 

 
64,93 

 585ألبير عياش  نفسه ص                                                                                             

 

 : مطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ال
 ( .نقط 2)ضع الوثائق الثالث في إطارها التاريخي  – 1
 ( .ن2[ )برنامج اإلصالحات  –الظهير البربري  –المقاومة المسلحة  –معاهدة الحماية ] عرف ما تحته خط  – 2
 ( .ن2)دعائم تركيز الوجود االستعماري بالمغرب  9و رقم  1استخرج من الوثيقتين رقم  – 9
 ( .ن2)أشكال النضال المغربي ضد االستعمار  2 استنتج من الوثيقة رقم – 4
 ( .ن2)بين اعتمادا على معارفك انعكاسات االستغالل االستعماري على االقتصاد والمجتمع المغربيين  – 1
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 2 س 2

 

 

      (نقط10)[الموضوع المقالي]]         جغرافياال مادة 
 

   :اكتب في واحد من الموضوعين التاليين حسب اختيارك 
 

 الموضوع األول  : 
 

ة على التوازن البيئي وحسن تدبير الموارد تركز سياسة إعداد التراب الوطني على توجهات كبرى تسعى للمحافظ   
 . الطبيعية 

 
 :  اكتب موضوعا مقاليا تعالج فيه 

  وضعية الموارد المائية والغابوية بالمغرب.  

  أساليب تدبير الموارد المائية  بالمغرب. 

  بالمغرب  سياسة إعداد التراب الوطني أملت نهج التحديات التي. 

 داد التراب الوطني االختيارات الكبرى لسياسة إع. 
 

 

 لثاني الموضوع ا  : 
 

مشروع إنشاء الحزام  7711اإلقليمية التي عرضت على مؤتمر  األمم المتحدة للتصحر بنيروبي من المشاريع " 

 ". وشبه الجزيرة العربية ... ودول المشرق العربي ...في دول شمال إفريقيا ...األخضر 

 . 747ص7777 -242عالم المعرفة عدد .فتاح القصاص ، التصحرعبد ال                                       

 

 : ترشدا بهذه الوثيقة اكتب موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة تعالج فيه مس

 
  وضعية التربة في المغرب. 
  مظاهر التصحر بالعالم العربي. 
  العوامل المفسرة لظاهرة التصحر بالعالم العربي. 
 ذة لمكافحة ظاهرة التصحر بالعالم العربي التدابير المتخ.    
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