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لجهة الدارالبيضاء الكبرى

العلوم الرياضية والتجريبية والشرعية بالتعليم األصيل
ـ علوم االقتصاد والتدبير*

الشعبة أو املسلك:

املادة:

مدة إلانجاز:

5س

ال ـت ـاري ـخ و ال ـج ـغ ـراف ـي ـا

املعامل:

*3-5

امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

املستوى:

األول

www.9alami.info

أوال :مادة الجغرافيا :االشتغال بوثائق (1/11
اقرأ(ئي) الوثائق اآلتية بتمعن قصد إنجاز المطلوب.

الوثيقة رقم  : 1تطور الساكنة الحضرية بالمغرب بالنسبة المئوية ()%
السنوات
الساكنة الحضرية
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موقع المندوبية السامية للتخطيط ـ ( بتصرف )

( 0202إسقاطات)
90

WWW.hcp.ma

الوثيقة رقم :0
<<

استفحل التحضر غيرالقانوني بفعل

قلة المراقبة على الهوامش الحضرية لعدم تطبيق قوانين التعمير،

و بوجود عوامل عقارية و تجارية ال تتالءم مــع مـداخـيـل شريحة مهمة من الساكنة الحضرية و لتباين السياسة
الحضرية التي تنهجها الدولة و التي أولـت عـنـايـة خاصة لظاهرة السكن الهش و أهملت مسألة تـخـطـيــط الــمــدن
و مدها بأدوات التعميرو فتح االحتياطات العقارية و توجيهها لمختلف الشرائح االجتماعية ،و أمام تفاقم السكن غير
القانوني انتهجت السلطات العمومية سياسة إعادة الهيكلة ،إ َّما بترحيل قاطنيه إلى أماكن مخصصة أو بإعادة هيكلة
السكن السري بتسوية وضعيته القانونية و مده بالتجهيزات الضرورية بهدف إدماجه في النسيج القانوني.
إالَّ أن سياسة إعادة الهيكلة جعلت السكان خاصة المرحلين يعيشون أوضاع مادية و نفسية قاسية ،منهم من أقام
مسكنا هشا بالبقع الممنوحة و ظل ورشا مفتوحا لسنوات أثرت على جودة المشهد الحضري ( )...و منهم من باع
البقعة و عاد إلى المحيط االجتماعي السابق (السكن غير القانوني) كما ساهمت عملية البناء في تفقير فئات واسـعـة
من األسر التي اعتمدت على مدخراتها فتقلصت مصاريف االستهالك و تسببت في خلخلة التوازنات االقتصادية
>>

لألسر.

ماجدة صواب ،إعادة هيكلة السكن غير القانوني :الحصيلة و اآلفاق ،مجلة المجال الجغرافي و المجتمع المغربي.ع 0220 – 7
مطبعة النجاح الجديدة ،ص  20و ص 61
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الوثيقة :3
<< ما تزال اختالالت أساسية في سياسة إعداد التراب الوطني أولها االختالل الموجود بين الموارد الطبيعية
و الضغط البشري و الثاني ذي طابع اقتصادي يتمثل في ضعف اإلنتاج و المداخيل ،و هناك اختالل مجالي
واضح بالمقارنة مع السهول األطلسية أو المتوسطية ،و عدم التوازن المجالي يالحظ كذلك بالجبال نفسها بين
األودية و نطاقات السهول الداخلية ( ، )...فحاجات سكان الجبال إلى موارد دائمة تعرف نموا متزايدا بينما تتدخل
سها ،و التدهور الحالي يعكس في الحقيقة أزمة اجتماعية و ثقافية ال يمكن أن
منتجات السهول األكثر تجهيزا لتُناف َ
ت ُ َحل إالَّ بتقدم اقتصادي و عدالة اجتماعية و تضامن أكبر و فعال بين الجهات.
لقد أبانت التدخالت الجزئية و القطاعية عن عجزها في تجاوز االختالالت االقتصادية و االجتماعية ،و تتلخص
أسس الحفاظ على مكانة هذه المناطق الجبلية في البحث عن موارد موازية ،و ال يمكن للسياحة إالَّ أن تكون حال
ـرهم لمناطقهم الجبلية يعد خطرا محدقا ( .)...إن إشراك السكان و اعتماد استراتيجيات
تكميليا .فنزوح السكان و هَجْ ُ
فالحية واضحة و االرتكاز على المنظمات القروية و إقامة تعاقدات تحدد المسؤوليات ضمانة حقيقية في سبيل
تدبير مالئم للموارد ،و أيضا وضع تهيئة ترابية مناسبة تقوم على انتقاء المجاالت الطبيعية واالجتماعية ،و وضع
>>
األولويات و االختيارات و تخصيص التقنيات المناسبة و تنويع المقاربات حسب رضى السكان.
دمحم بريان و آخرون ( إشراف فرانسوا تروان)  ،المغرب :مقاربة جديدة في الجغرافية الجهوية .دار طارق للنشر ،0222.ص 333و ( 333بتصرف)

المطلوب:
( 3ن)
( 1ن)

 -1حول (ي) معطيات الوثيقة  1إلى مبيان مناسب
 -0صف (ي) تطور نسبة سكان المدن ،اعتمادا على المبيان الذي أنجزته ،
ثم فسر (ي) ذلك اعتمادا على ما درسته؛
( 4ن)
 -3استخرج (ي) من الوثيقتين  0و  ،3ما يأتي:
أ ـ من الوثيقة رقم : 0
*عوامل تفشي السكن غير القانوني بالمدينة المغربية،
* التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة السكن غير القانوني و االنعكاسات المترتبة عنها؛
ب ـ من الوثيقة :3
* اختالالت سياسة إعداد التراب الوطني؛
* مظاهر أزمة النطاق الجبلي و كيفية معالجتها؛
 4ـ اكتب (ي) فقرة مركزة تبرز (ين) التدابير التي اتخذتها الدولة لتنمية األرياف المغربية 0( .ن)
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الصفحة:

املادة :التاريخ و الجغرافيا
مادة التاريخ :موضوع مقالي:
اكتب (ي) حسب اختيارك في أحد الموضوعيين اآلتيين:
الموضوع األول:
شهد العالم الرأسمالي خالل القرن  91تحوالت اقتصادية و مالية كبرى ،انعكس أثرها على
الميدانين الفكري و االجتماعي.
اكتب (ي) موضوعا توضح (ين) فيه ما يأتي:
ـ التحوالت الصناعية و المالية بالعالم الرأسمالي؛
ـ تفسير التحوالت االقتصادية؛
ـ أثر التحوالت االقتصادية على المجتمع الرأسمالي في أوربا الغربية.
الموضوع الثاني:
تميزت أوضاع أوربا عقب الحرب العالمية األولى بالتأزم االقتصادي و التوتر السياسي ،م َما
ساهم في اندالع الحرب العالمية الثانية التي خلفت نتائج عديدة.
اكتب (ي) موضوعا توضح (ين) فيه ما يأتي:
ـ دور النتائج السياسية للحرب العالمية األولى و أزمة  9191في قيام األنظمة الديكتاتورية
في كل من إيطاليا و ألمانيا.
ـ مساهمة السياسة التوسعية لألنظمة الديكتاتورية في اندالع الحرب العالمية الثانية؛
ـ النتائج االقتصادية و البشرية للحرب العالمية الثانية
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