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المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

جهة مكناس -تافياللت

امتحانات البكالوريا  :4032الجهوي الموحد
( الدورة :العادية)
ـ الموضوع ـ
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خاص بالمترشحين الممدرسين
المستـوى
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علوم شرعية -علوم تجريبية
علوم رياضيةعلوم االقتصاد و التدبير

التاريخ والجغرافيا
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ساعتان

من سلك البكالوريا

مادة الجغرافيا01 :ن.
ستشتغل على الوثائق التالية ،اقرأها بتمعن واعتمد ما درسته في إنجاز المطلوب:
الوثيقة رقم :0أمل ال ح ياة في المغرب سنة :0101
ذكور
وسط اإلقامة
...7
حضري
.1.7
قروي

إناث
...7
.7.1

المتوسط
...7
.0..

HCP, Enquête nationale démographique 2009-2010, Mars 2011, p 5.

الوثيقة رقم :0
" يواجه المغرب وضعية استثنائية تتميز بتزامن ثالثة تحديات كبرى ،يكفي واحد منها لخلق مشاكل عويصة ...كما
أن حلّها يشكل تحديا شامال يستدعي تجنيد كل من المجتمع و النخب و السلطات العمومية.
إن هذه التحديات ته ّم الديمغرافيا و االقتصاد و البيئة".
بتصرف عن مديرية إعداد التراب الوطني ،التصميم الوطني إلعداد التراب الوطني ،الوثيقة التركيبية ،منشورات عكاظ ،الرباط ،4002 ،ص .00

الوثيقة رقم :7
إسقاطات تطور البنية العمرية لسكان المغرب بين سنتي  2010و ( 01.1بالنسب المائوية):
السنوات
الفئات
0101
0101
0171
0171
01.1
4.7
00..
0...
0...
07.7
 71سنة فما فوق
77.0
77..
77.0
70.0
.4.7
بين  0.و  ..سنة
0..7
70.0
00.1
04.0
0..0
أقل من  0.سنة
HCP, Vieillissement de la population marocaine, décembre 2012, p 30.

الوثيقة رقم :7
"ستتضرر الوضعية المالية ألنظمة التقاعد أكثر في المستقبل جراء التحول الديموغرافي في المغرب و التغيير العميق
الذي سيحدثه على مستوى هرم األعمار ،حيث إن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم  71سنة فما فوق سينتقل من 0..
مليون خالل سنة  0101إلى  01.0مليون سنة  ،01.1مما سيمثل  %07..من مجموع السكان مقابل  %..0سنة
 0.71و  %4.0سنة  .0117كما سينتقل عدد السكان في سن العمل لكل شخص يبلغ من العمر  71سنة فما فوق ،إلى
حوالي  0.7فردا سنة  01.1عوض  ...فردا سنة ".0101
المندوبية السامية لل تخطيط ،شيخوخة الساكنة المغربية ،دجنبر  ،4034ص .4

 المطلوب:
 -0حول معطيات الوثيقة رقم  0إلى مبيان مناسب10..............................................................................ن
 -0اعتمد المبيان المنجز و مكتسبك لتوضيح مظاهر تحول متوسط أمل الحياة في المغرب و العوامل المفسرة لذلك
التحول10.................................................................................................................................ن
 -7استخرج من الوثيقة رقم  0التحديات التي تواجه المغرب و اعتمد مكتسبك إلبراز التدابير المتخذة لمواجهتها على
الصعيد البيئي10........................................................................................................................ن
-7انجز ما يلي17......................................................................................................................:ن
أ -استخلص من معطيات الوثيقة رقم  7مظاهر التحول الديموغرافي بالمغرب.
ب  -اعتمد الوثيقة رقم  7في استنتاج الوضعية المالية ألنظمة التقاعد بالمغرب و في تحديد العوامل المفسرة لها.
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مادة التاريخ01 :ن
اكتب في واحد فقط من الموضوعين التاليين حسب اختيارك:


الموضوع األول:

شهدت القارة األوربية خالل القرن التاسع عشر الميالدي تحوالت اقتصادية و مالية ساهمت في تطور النظام
االقتصادي الرأسمالي.
أكتب موضوعا مقاليا ،من مقدمة و عرض و خاتمة ،تركز فيه على العنصرين التاليين:
 مظاهر التحوالت االقتصادية والمالية.
العوامل المفسرة لتلك التحوالت.
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الموضوع الثاني:

رغم قيام المغرب بمحاوالت إصالح لمواجهة األطماع االستعمارية خالل النصف الثاني من القرن 0.م ،إال أن هذه
اإلصالحات انتهت بفرض الحماية األجنبية على المغرب.
أكتب موضوعا مقاليا ،من مقدمة و عرض و خاتمة ،توضح فيه ما يلي:
 محاوالت اإلصالح التي قام بها المغرب خالل النصف الثاني من القرن 0.م في المجاالت العسكرية و المالية
و الجبائية .
 نتائج محاوالت اإلصالح و العوامل المفسرة لها.
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 ملحوظة :يؤخذ اعتماد النهجين التاريخي و الجغرافي و تنظيم العمل بعين االعتبار عند التصحيح.

