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الأاكدميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة العيون بوجدور الساقية امحلراء
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الشعب العلمية و االقتصادية

الصفحة
0
4

 مادة التاريخ :االشتغال بوثائق01/01 :
اقرأ(ي) بتمعن الوثائق اآلتية إلنجاز المطلوب:
الوثيقة :0
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" تعددت األطماع حول المغرب  ...فتعاقبت الغارات الفرنسية على التراب المغربي  ...حيث سحقت جيوش
السلطان عبد الرحمان في معركة إيسلي ...وقصفت طنجة واحتلت الصويرة ،وقامت بفرض اتفاقية ومعاهدة لالمغنية.
أما إسبانيا فلم تبق مكتوفة األيدي ،إذ قام جيشها باحتالل تطوان سنة  ،0681وعلى إثر هذا طلبت تعويضات حربية
بمقدار  01مليون لاير.
أما على الصعيد التجاري  ،فكانت االتفاقيات تقيم الحرية المطلقة للمبادالت وتلغي احتكارات السلطان ،وتقيم
حقوق جمركية بنسبة  01في المائة من قيمة المنتوج عند االستيراد ...وسمح نظام الحماية القنصلية بتجاوزات خطيرة،
وأصبح محط متاجرة فعلية.
ألبير عياش ،المغرب واالستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية ،ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي ،ص .86-80

الوثيقة :4
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" بدأت عواقب االقتصاد االستعماري تتجلى في المجتمع المغربي ،وتضرر منها الحرفيون والفالحون
بالخصوص .وكان لالزمة االقتصادية العالمية منذ سنة  0101انعكاسات سلبية على المغرب ...فعم الكساد والبؤس
والبطالة وانخفضت القدرة الشرائية للمواطنين ...وبعد نهاية حرب الريف ،اشتدت سياسة الحكم المباشر .لكن أهم حدث
ساعد على بلورة الحركة الوطنية هو صدور الظهير البربري.".
بتصرف عن :العربي اكنينح ،دراسات في تاريخ المغرب ،مطبعة أميمة ،فاس ،ص .016-010

الوثيقة:3
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" لم تطالب الحركة الوطنية خالل المدة المحصورة بين سنة  0161و 0190بإلغاء الحماية ،بل اكتفت بالمطالبة
بتطبيقها .لكن تطورات الحرب العالمية ومالبسات نزول القوات األمريكية في المغرب ،وانعقاد مؤتمر آنفا ،وقبل ذلك
صدور "ميثاق األطلسي" ،كل ذلك أسهم بشكل فعال في تغيير مضمون المطالب واالرتقاء بها إلى مستوى أعلى.
 ...كان الحزب الوطني قد تحول قبيل انتهاء الحرب العالمية إلى حزب االستقالل ببرنامجه الذي طالب فيه
بدوره فرنسا باالستقالل في وثيقة أعلن عنها يوم  00يناير ."0199
محمد أمزيان ،بين الحماية والطموح إلى االستقالل ،أبحاث ،العدد  ،0116 ،99ص.06
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الشعب العلمية و االقتصادية  -الموضوع -

مدة اإلنجاز

ساعتان

المعامل

2

الصفحة
4
4

المطلوب:
)0
)0
)6

)9

0.1ن
حدد (ي) اإلطار التاريخي للوثيقة ( .0الموضوع -الزمن -المجال).
اشرح (ي) شرحا تاريخيا العبارات التالية :الحماية القنصلية  -األزمة االقتصادية العالمية  -حرب الريف-
0ن
الظهير البربري.
اعتمادا على الوثائق الثالث:
استخرج (ي) الضغوط األوربية على المغرب خالل القرن التاسع عشر وصنفها (يها)0 .ن
أ-
ب -وضح (ي) الظروف التاريخية لتشكل الحركة الوطنية بالمغرب0.1 .ن
ج -فسر (ي) تحول الحركة الوطنية من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالل 0.1 .ن
0.1ن
حرر (ي) فقرة مركزة توضح (ين) فيها التطور الذي عرفته الحركة الوطنية ما بين  0199و.0116

 مادة الجغرافيا  :الموضوع المقالي 01/01 :
أكتب (ي) في أحد الموضوعين التاليين:
 الموضوع االختياري األول:
جدول :حصة الواليات المتحدة االمريكية والصين من حجم اإلنتاج العالمي لصناعة الصلب والسيارات.
الصين
الواليات المتحدة االمريكية
الحصة من االنتاج العالمي%
الحصة من االنتاج العالمي %
الرتبة
6..8
0
8.1
الصلب
06.01
6
00.69
السيارات
المصدر :بتصرف عن:

الرتبة
0
0

Images economiques du Monde 2010, p72-92

تتفاعل عوامل متعددة في التطور االقتصادي لكل من الواليات المتحدة األمريكية والصين ،جعلت من األولى
قوة اقتصادية عظمى ،ومن الثانية قوة اقتصادية صاعدة.
انطالقا من الوثيقة أعاله ومن مكتسباتك ،أكتب (ي) موضوعا مقاليا (مقدمة -عرض -خاتمة) تحلل (ين) فيه ما
يلي:
 مظاهر قوة الصناعة في كل من الواليات المتحدة األمريكية والصين؛ دور العامل التنظيمي في تفسير القوة الصناعية للصين؛ -التحديات التي تواجه الصناعة بالواليات المتحدة األمريكية.
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 الموضوع االختياري الثاني:
في إطار مواجهة االختالالت التي يعرفها المجال المغربي واألزمة التي يواجهها المجال الحضري  ،تبنى
المغرب كال من سياسة إعداد التراب الوطني والتهيئة الحضرية .
أكتب(ي) موضوعا مقاليا (مقدمة – عرض -خاتمة) تحلل (ين) فيه العناصر التالية:
 التعريف بإعداد التراب الوطني والتهيئة الحضرية. التحديات التي تواجه سياسة إعداد التراب الوطني. تدابير التهيئة الحضرية لحل أزمة المدينة المغربية. -انتهى -
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