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أوال :مادة الجغرافيا 01/01 :االشتغال بالوثائق (موضوع إجباري )
الوثيقة رقم  : 1تطور نسبة الساكنتين الحضرية و الريفية في المغرب:
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الوثيقة رقم :2
<< كان المغرب يتسم ،في بداية القرن المنصرم ،بنسبة تمدين ضعيفة نسبيا ،ال تتجاوز  %1من مجموع
الــسـكـان .و قد حدد إحصاء  2192نسبة التمدين في حوالي  %01مقابل  %44سنة  . 0224و قد كان ذلك
نتاجا للنمو الطبيعي لسكان الحواضر ،و أساسا نتيجة دينامية الهجرة من البوادي نحو المدن ،و بسبب إعادة
التصنيف اإلداري الذي نتج عنه توسع المدارات الحضرية للمدن ،أو انتقال مراكز قروية إلى وضعية حضرية...
لقد كانت الهجرة القروية عامال مالزما للدينامية الحضرية ،فمنذ مطلع القرن ،مـا فـتـئـت الـقـرى تـفـقـد جزء
ال يستهان به من سكانها لفائدة المدن .فقد عرف رصيد الهجرة ارتفاعا تدريجيا ( ) ...و كان الجفاف المقرون
بنقص التجهيز للعالم القروي من بين العوامل الحاسمة للهجرة نحو المدن و المراكز الحضرية.....
ستتواصل ظاهرة التمدين المكثف إلى غاية سنة  ، 0242حيث سيستقر المعدل في  .%12و ستستمر المدن
في نموها ( .)...إن التحديات التي يطرحها التمدين السريع للبالد سوف تتمثل في التسوية الضرورية لمشاكل
البنيات التحتية للنقل و السكن و الصحة و ظروف عيش الساكنة و التوزيع المجالي للتجهيزات و تخطيط الفضاء
الحضري و قضايا البيئة التي تعاني منها مدننا .و هكذا سيتمثل التحدي األساس للتعمير في السكن>>.
اللجنة المديرية 42 ،سنة من التنمية البشرية و آفاق سنة  ، 0204المغرب الممكن :إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك ،تقرير الخمسينية ،مطبعة
دار النشر المغربية  ،الدار البيضاء  ،0229ص .041- 041 –88 - 80

الوثيقة رقم :3

www.9alami.info

<< و في أصل التحوالت الكبرى التي شهدها المغرب ،توجد ظاهرة التمدين التي ارتفعت نسبتها (  .) ...و إذا
كان هذا التحول قد طرأ لصالح المدن ،التي يفوق عدد سكانها  222.222نسمة ،فإن اتجاه التطور الذي حصل
خالل العشرين سنة األخيرة كان مطبوعا بإعادة االنتشار ،لحساب المدن المتوسطة و الصغرى ،سواء فيما يخص
التوزيع الجغرافي أو ما يتعلق بوثيرة النمو .و تظل هذه الظاهرة متسمة بتفاوتات واضحة أهمها :التمركز في
بعض المدن الكبرى ،و الطابع الساحلي ،الذي يتجسد في هيمنة الساحل األطلسي ،و بخاصة في المحور الممتد
بين القنيطرة و الجديدة ،و عدم التناسق الجمالي الذي يتجلَّى في وجود مناطق حضرية إلى جانب مناطق ظلت
قروية داخل النسيج الحضري ،و كذا من خالل انتشار السكن غير الالئق ،و الخصاص المالحظ في المرافق
األساسية ،ممَّا أفضى إلى ترييف بعض المجاالت الحضرية>>.
ـ اللجنة المديرية 42 ،سنة من التنمية البشرية و آفاق سنة  ، 0204المستقبل يشيد و األفضل ممكن ،ملخص تركيبي للتقرير العام ،ص  1 – 1ـ www.rdh50.ma
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اقرأ ( ي ) الوثائق بتمعن إلنجاز المطلوب:
 -1حول ( ي ) معطيات الوثيقة رقم  1إلى مبيان مناسب؛ (  3ن )
 -2اعتمادا على المبيان الذي أنجزته صف ( ي ) تطور نسبة الساكنة الحضرية و الساكنة الريفية في المغرب (1ن )
(1ن)
 -3فسر (ي) تطور الساكنة الحضرية بالمغرب اعتمادا على الوثيقة رقم 2
(3ن)
 -4استخرج( ي ) من الوثيقتين رقم  2و  3ما يأتي:
آ  -من الوثيقة  : 2تحديات التمدين السريع
ب  -من الوثيقة  : 3مظاهر أزمة المدينة المغربية
 -5اعتمادا على ما درست اكتب ( ي ) فقرة مركزة تبرز ( ين ) التدابير المتخذة لمواجهة مظاهر أزمة المــدن الـمــغربـيــة
(2ن)
على المستوى االجتماعي
................................

ثانيا :مادة التاريخ  : 01/01 :االختيار بين موضوعين مقاليين
اكتب في أحد الموضوعين اآلتيين:

www.9alami.info

الموضوع األول:
تعرض المغرب لالستغالل االستعماري بعد خضوعه لنظام الحماية مما أثار ردود فعل المغاربة تجاه السياسة االستعمارية.
اكتب (ي) موضوعا مقاليا توضح ( ين ) فيه ما يأتي:
 مظاهر االستغالل االستعماري في الميدان االقتصادي و انعكاساته على المجتمع المغربي؛ ردود فعل الحركة الوطنية المغربية إزاء سلطات الحماية إلى حدود اندالع الحرب العالمية الثانية.الموضوع الثاني:
شهدت أوربا الغربية خالل القرن  11تحوالت اقتصادية انعكس أثرها على المستويين الفكري و االجتماعي.
الوثيقة:
<< شهدت األربعينات من القرن  21م والدة الحركة العمالية بانجلترا ،وسجل البيان الشيوعي سنة  2141م والدة
الماركسية .ومع ذلك انتهت المحاوالت الثورية لتلك الفترة إلى فشل ،فقد سحقت الحركة العمالية الفرنسية على أيدي جيوش
الفالحين التي جرى تجنيدها من قبل البورجوازية>>.
سمير أمين  :أزمة اإلمبريالية  ،أزمة بنيوية  .دار الحداثة  ،بيروت ،ط 2110 ، 2 .ص 22 :

استعن ( استعيني )بالوثيقة واستثمر(ي) مكتسباتك لكتابة موضوع مقالي توضح (ي) فيه ما يأتي :
ـ التحوالت االقتصادية التي عرفها قطاعي الفالحة و الصناعة في أوروبا الغربية
ـ االنعكاسات االجتماعية و الفكرية لهذه التحوالت.
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