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الوثيقة :0
أصناف الغطاٌ الغابوى بالمغرب( )%

الوثيقة :2
"تتراجع الغابة المغربية بوتيري سنوية تتراوح ما بين  30.000و 35.000هكتار ،وهناك ما يزيد عن  1500نوع
نباتي مهدد باالنقراض ،وما يتضمنه ذلك من تهديد لمختلف أنواع الحيوانات والطيور التي تعيش داخل البيئةة
الغابوية .وأكثر الغابات تدهورا هي غابات الريف واألطلص المتوسط (خاصة األرز) وغابة المعمةوري (البلةو
الفلينةةي) وغابةةة سةةوس-ماسةةة (األركةةان).ويعود تراجةةع الغطةةاٌ الغةةابوى لعةةدي عوامةةل منهةةا :الضةةغط
الرعوى… واالجتثاث العشوائي من قبل الشكان المحليين ...والقطع المفر من لدن أصحاب الصفقات التجارية...
والحرائق وانتشار األمراض والطفيليات التي تتزايد حدتها تحت تأثير الجفاف"...
www.bayanealyaoume.press.ma 2010 /03/ 30

الوثيقة :3
" يوجد المغرب في وضعية التوتر المائي ،ففي سنة 1960كان نصيب الفرد من المياه في الشنة هةو  2560م، ³
وفي سنة  2010أصبح  730م³ويتوقع سنة  2030أن يكون  580م ،³وذلك يرجع إلى كونه يفقد سنويا أكثر
من 120مليار م ³من موارده المائية بشبب التبخر وعوامل أخرً منهةا االسةتغ ل المفةر للفراةة المائيةة
الباطنية ة التي تراجع مشتواها خ ل  25سنة ب 18مترا في الحوز و 24مترا في سوس و 65مترا في سةايص ة
وسوٌ التوزيع الزمني والمجالي للتشاقطات حيث تشتقبل  %7من المشةاحة اةمال الةب د  %51مةن المةوارد
المائية ويتوزع الباقي على  %91من المشاحة"...
www.aufaitmaroc.com/actualites/economie/2011/12/15/tendance-a-la-baisse
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"يتميز المغرب بشريط ساحلي يمتد على الواجهة األطلشية (2934كلم)،وعلى الواجهة المتوسطية(512كلم)...
ويتجاوز الميدان البحرى بالمغرب المليون كلم 2من المشاحة المائية ،باإلضافة إلى ذلك تشكل الشواحل
المغربية ملتقى طرق مياه من أصول مختلفة ...وتصنف هذه المياه الخصبة من بين المياه الغنية بالثروي
الشمكية ...إال أن المغرب يواجه باستمرار صعوبات من أجل المحافظة على مجاالته البحرية ...وتتمثل هذه
الصعوبات أساسا في :ضغط الشكان المتزايد على األارطة الشاحلية ...واالنجراف الناتج عن توسع البنيات
التحتية واألنشطة البشرية ( ضياع  1000هكتار سنويا في المجال الشاحلي بما فيه الغابوى) ،ثم التلوث الناتج
عن الجزٌ غير المعالج من المقذوفات الشائلة المنزلية والمعامل...ومحدودية وسائل المراقبة العلمية
والمحافظة على األنظمة البيئية البحرية "...
المملكت المغربيت ،وزارة الطبقت و المعبدن و المبء و البيئت:،التنميت المستدامت في المغرة ...يونيو .2012صwww.environnement.gov.ma .37.

 -0حول(ى) معطيات الوثيقة  0إلى مبيان قطاعي(3ن)
 -2استخرج (ى) من الوثائق 0و2و3و 4والمبيان اآلتي(3ن):
أ -من الوثيقتين 0و 2أهمية الغطاٌ الغابوى و مشاكله بالمغرب
ب -من الوثيقة  3وضعية الموارد المائية في المغرب
ج -من الوثيقة  4أهمية الموارد البحرية ومشاكلها بالمغرب
 )3فشر(ى) انط قا من الوثيقتين 2و 3اآلتي (2ن):
أ -تراجع الغطاٌ الغابوى بالمغرب
ب -وضعية التوتر المائي في المغرب
 )4أكتب (ى) فقري انط قا من تعلماتك تبرز اإلجراٌات و التدابير المتخذي من طرف الدولة المغربية
للحفاظ على الموارد الطبيعية المائية و الغابوية(2ن) .
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الوثيقة:0
" كانت الحماية القنصلية مشا فضيعا بحقوق الدولة و بالوحدي الوطنية ...،تحت مظلة هذه الحماية كان بعض
الدبلوماسيين ال يفتأون يهددون المخزن باستعمال القوي و استج ب األسةاطيل البحريةة السةتخ ق حقةوق
أصحابهم أو حقوق دولهم ...كما أن طائفة من األغنياٌ المحميين ال تؤدى لبيت المال حقه"......
مدخل إلى تاريخ المغرب الحديث ،إعداد ذ.عبد الحق المريني ،مركز الدراسات و البحوث العلوية ،دار المناهل للطباعة ،يوليوز  ،0996ق.70.

الوثيقة:2
" اهد عهةد الشةلطان الحشةن األول مواصةلة للجهةود اإلصة حية التةي كةان قةد داةنها محمةد بةن عبةد
الةةرحمن ،أمةة فةةي مواجهةةة القةةوً االمبرياليةةة الطامعةةة فةةي الشةةيطري علةةى المغةةرب  ،و قةةد اةةملت
اإلصةة حات أهةةم القطاعةةات الحيويةةة و البنيويةةة فةةي الةةب د مثةةل النظةةام اإلدارى…والنظةةام المةةالي…
والنظام العشكرى" ..
موسوعت الحركت الوطنيت و المقبومت و جيش التحرير ببلمغرة ،الجسء األول ،المجلد األول ،منشوراث عكبظ ،الرببط ،أكتوبر  ،2005ص28و29و. 30

 أاكال الضغو االستعمارية على المغرب خ ل القرن 09م اإلص حات التي نهجها المخزن لمواجهة هذه الضغو في الميدان العشكرى و اإلدارى و المالي -العوامل المفشري لمحدودية هذه اإلص حات.
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الوثيقة:0
تطور أعداد العاطليه ببعض البلدان األوربيت بيه  1121و  1131باآلالف

Armel B.K et autres, Histoire, ed.Hachette,Paris,1982,p.218.

الوثيقة:2
"...اهتز االستقرار الدولي بالكشاد الضخم الذى انطلق في أكتوبر ...1929وكانت هناك أسباب أخرً لزيادي
األزمات الدولية  ،فقد واجهت عصبة األمم أول تحدياتها سنة  1931حين احتلت اليابان منشوريا...بعدها في 30
يناير  1932تم تعيين هتلر مشتشارا أللمانيا...وأصبح تدريجيا دكتاتورا مطلق القوي ...كان يريد أن يحرر
ألمانيا من قيود معاهدي فرساى...وأن يشتعيد الجيش األلماني قوته ويجعل من ألمانيا أكبر قوي في أوربا"...
أالن جون تايلور ،ترجمة مصطفى كمال خميص  ،أصول الحرب العالمية الثانية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  0991ق  86و 87بتصرف

 نتائج الحرب العالمية األولى االقتصادية والشياسية التطورات الشياسية الكبرً في أوربا من نهاية الحرب إلى أزمة 0929 -آثار األزمة االقتصادية العالمية لشنة  0929على أوربا
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 -1يراعى في التحويل إلى مبيان....................................................................................................................................................................................... :
 إنجاز مبيان قطاعي مع دقة اإلنجاز أساسيات التعبير المبياني :العنوان ،المفتاح.... -2استخراج من الوثائق 0و2و3و 4والمبيان اآلتي ..................................................................................................................................... :
أ -أهمية الغطاٌ الغابوى و مشاكله بالمغرب من الوثيقتين 0و:2
 أهمية الغطاٌ الغابوى :تنوعه وانتشاره مجاليا عبر التراب المغربي... مشاكله :تراجع الغابة المغربية بوتيري سنوية كبيري 0511 ...نوع نباتي مهدد باالنقراض...تدهور الغابات (أمثلة من الوثيقة )2
ب -وضعية الموارد المائية من الوثيقة (3أمثلة ومؤارات من الوثيقة) :وضعية التوتر المائي  ...تراجع

3ن
(1,5ن)
(1,5ن)

3ن

نصيب الفرد من المياه ...توقع استمرار تراجعه في سنة .....2131تراجع مشتوً الفراة المائية الباطنية...

ج -أهمية الموارد البحرية و مشاكلها بالمغرب من الوثيقة :4
 أهمية المناطق الشاحلية(تقديم امثلة من الوثيقة  :)4االمتداد على الواجهتين األطلشية والمتوسطية ...ملتقى طرق مياه من أصول مختلفة...غنية بالثروي الشمكية...
 -مشاكل المناطق الشاحلية (تقديم امثلة من الوثيقة :)4ضغط الشكان المتزايد على األارطة

الشاحلية ...االنجراف  ...توسع البنيات التحتية واألنشطة البشرية ...التلوث ...المقذوفات الشائلة
المنزلية والمعامل ...محدودية وسائل المراقبة العلمية والمحافظة على األنظمة البيئية البحرية ...
 -3تفشير انط قا من الوثيقتين 2و 3اآلتي............................................................................................................................................................ :
أ -تراجع الغطاٌ الغابوى بالمغرب :الضغط الرعوى ...االجتثاث العشوائي ...القطع المفر  ...الحرائق
وانتشار األمراض والطفيليات التي تتزايد حدتها تحت تأثير الجفاف...
ب -وضعية التوتر المائي في المغرب :فقدان أكثر من 021مليار م ³من الموارد المائية سنويا بشبب
التبخر  ...االستغ ل المفر
(مؤارات من الوثيقة )3

2ن

للفراة المائية الباطنية ...سوٌ التوزيع الزمني والمجالي للتشاقطات...

 -4كتابة فقري تبرز اإلجراٌات و التدابير المتخذي من طرف الدولة المغربية للحفاظ على الموارد
الطبيعية المائية و الغابوية .......................................................................................................................................................................................................:
 اإلجراٌات و التدابير المتخذي للحفاظ على الموارد المائية... -اإلجراٌات و التدابير المتخذي للحفاظ على الغطاٌ الغابوى...
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يراعى في تصحيح الموضوع المقالي مايلي:
-0أن يتعامل المصحح مع انتاجات الت ميذ المتراحين بشكل يشتوعب صحة المضامين المعرفية ،
وصلتها بالموضوع بغض النظر عن تعدد الكتاب المدرسي.
 -2تفصيل نقط الموضوع المقالي من طرف األستاذ المصحح في أسفل اإلجابة كاآلتي:
 نقطة الجانب المنهجي (2ن): نقطة العرض موزعة كاآلتي: النقطة المحصل عليها في انتقاٌ المعلومات (2ن) :
 النقطة المحصل عليها في صحة المعلومات و خلوها من األخطاٌ(3ن) :
 النقطة المحصل عليها في تنوع المعلومات وترابطها (2ن):
 نقطة الجانب الشكلي (0ن): -3يضع األستاذ المصحح بعد ذلك مجموع النقط التي حصل عليها المتراح في الموضوع المقالي

الموضوع األول :
 0الجانب المنهجي............................................................................................................................................................................................................................... :
 مةةقةةدمةةةة مناسبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلاكال و التشاؤالت وضوح و منطقية التصميم. -خاتمة مناسبة :استخ ق ،تقييم ،امتدادات.

2ن

 2العرض :أن يتمحور حول العناصر التالية........................................................................................................................................................ :
-0,2أاكال الضغو االستعمارية على المغرب خ ل القرن :09
 الضغو العشكرية :معركتي إيشلي وتطوان... الضغو الدبلوماسية واالقتصادية :ضغو كل من فرنشا و اسبانيا و انجلترا(...معاهدات ، 0856 ،0863 ،0861مؤتمر مدريد)0881
- 2.2اإلص حات التي نهجها المخزن في الميدان العشكرى و اإلدارى و المالي:
 في الميدان العشكرى.. في الميدان اإلدارى.. -في الميدان المالي...

7ن

 -3.2العوامل المفشري لمحدودية اإلص حات:.
 داخلية :معارضة العلماٌ ورجال الدين...خارجية :الضغو األوروبية على المغرب... 3الجانب الشكلي :التعبير التاريخي – اللغة – اكل التقديم.................................................................................................................
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 . 0الجانب المنهجي..............................................................................................................................................................................................................................:
 مقدمة مناسبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلاكال و التشاؤالت. وضوح و منطقية التصميم. -خاتمة مناسبة :استخ ق ،تقييم ،امتدادات.

2ن

 .2العرض أن يتمحور حول العناصر اآلتية...............................................................................................................................................................:
 -0.2نتائج الحرب العالمية األولى االقتصادية والشياسية:
 النتائج االقتصادية :دمار أوربا ...بروز و.م.أ كقوي اقتصادية عالمية ...ارتفاع تكاليف الحرب... النتائج الشياسية :وضع خريطة سياسية جديدي ..عقد مؤتمر الصلح  ،إنشاٌ عصبة األمم... -2,2التطورات الشياسية الكبرً في أوربا من نهاية الحرب إلى أزمة :0929
أ -في روسيا :قيام الثوري البلشفية....
ب -في ألمانيا :فشل حكومة فيمار وصعود النازية...
ج -في إيطاليا :فشل الحكومات اإليطالية ووصول موسوليني إلى الشلطة...
 - 3.2آثار األزمة االقتصادية العالمية  0929على أوربا:
أ – اآلثار االقتصادية :تراجع اإلنتاج وانتشار التضخم....
ب -اآلثار االجتماعية :ارتفاع عدد العاطلين في الدول األوربية...

7ن

 .3الجانب الشكلي :التعبير التاريخي – اللغة – اكل التقديم....................................................................................................................

1ن
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