امتحانات الباكلوريا
االمتحان الموحد الجهوي
دورة يونيو  2014العادية

المملكة المغربية

المادة

المستوى

وزارة التربية الوطنية
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

لجهة الشاوية ورديغة

التاريخ
والجغرافيا

السنة
األولى

الشعبة والمسلك
التدبير المحاسباتي
العلوم الشرعية
العلوم التجريبية والرياضية
علوم االقتصاد

مادة الجغرافيا:
الوضعية االختبارية األولى :االشتغال بوثائق )01/01( :
اقرأ الوثيقتين بتمعن واستعن بمكتسباتك لإلجابة عن المطلوب.
الوثيقة 0 :

المصدر:

السنوات
0791
0791
0791
0791
0771
0771
2111
2111
2101
2101
2121

نسبة التمدين
%
34.3
39.3
40.0
44.7
49.3
10.7
14.2
11.1
19.9
31.1
32.1

بتصرف عن موقع المندوبية السامية للتخطيط :

المعامل
2
2
2
3
2
3

مدة االمتحان

الصفحة
0

ساعتان
2

www.9alami.com

الوثيقة 2:

مصدر الصورة :
Lutte contre les bidonvilles :Le Maroc accueille la réunion du Top 20
–pp390-391 Publié le : 21 novembre 2012 - Nadia Dref, LE MATIN

http://www.hcp.ma/Taux-d-urbanisation-en-par-annee1960-2050_a682.html

الوثيقة 3 :
"اتضح ـ مع مرور الزمن ـ أن الواقعية تقتضي التسليم بالوجود المؤقت لهذا السكن رغم مخالفته للقانون .وهكذا  ،تم توضيب بعض المسالك
الطرقية و الشبكات المختلفة و التجهيزات االجتماعية و الخدمات العامة على عجل  .كما تم إحداث " الوكالة الوطنية للسكن غير الالئق " لتنفيذ
ـ
استراتيجية إعادة الهيكلة ،وهي  ...سياسة إدماج اجتماعي ،إال أنها تضفي نوعا من االعتراف االداري بهذا الوضع .
و ...انطالقا من نهاية التسعينيات  ،أعيد طرح مسألة " استئصال " مدن الصفيح و " محاربة " السكن غير المهيكل كهدفين من أهداف ظلت
وستظل رهينة بمدى نجاح السياسات العمومية فيما يتعلق باالختالالت االجتماعية الكبيرة المتمثلة في الفقر  ...والبطالة و الرشوة و المضاربة
العقارية " . ...
محمد القبلي  -تاريخ المغرب تحيين وتركيب  -المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب الطبعة  :األولى  -مطبعة عكاظ الجديدة – الرباط (  )2211ص 875

الوثيقة 4
" أصبحت المدن العتيقة ...ال تتكيف بشكل مالئم مع أنماط اإلنتاج و الحياة المعاصرة  .ودخلت في مسلسل تدهور يصعب التحكم فيه  ،لتشكل
مجاال ال يسمح بالتطور ...ويعيق نمو وتطور األنشطة ...كما يصعب تغيير أو تجديد أو إصالح البنايات ...للصعوبة البالغة في نقل مواد البناء.
..وقد وصل الوضع القانوني للملكية أقصى درجات التعقيد...وتبقى شروط التطهير ضعيفة والكثافة السكانية عالية .وأما التجهيزات العمومية
فهي نادرة ...األمر الذي يؤدي إلى تسارع تدهور البنايات واألحياء في المدن العتيقة"...
مديرية إعداد التراب الوطني ،المجال المغربي واقع الحال 2222 ،ص 55

المطلوب:
1ـ حول معطيات الجدول( الوثيقة  ) 1الى مبيان مناسب ( 2ن)
2ـ عرف ما يلي 0(:ن)
ـ سياسة إعداد التراب الوطني ـ التهيئة الحضرية
3ـ صف ـ انطالقا من المبيان ـ وتيرة تطور نسبة التمدين بالمغرب  ،ثم فسر ـ مستعينا بما درسته هذا التطور 3( .ن)
4ـ استخلص ـ من الوثائق األربع ـ التحديات الكبرى التي تواجه سياسة إعداد التراب الوطني للمجال الحضري بالمغرب2(.ن)
5ـ أبرز ـ مستعينا بالوثائق وبما درسته ـ انعكاسات تطور سكان المدن على البيئة  ،ثم حدد التدابير المتخذة لمعالجة أزمة
المدينة بالمغرب 2( .ن)

الدورة
يونيو  2104العادية

الشعب
العلوم التجريبية والرياضية والشرعية علوم اإلقتصاد والتدبير

المادتان
التاريخ والجغرافيا

2
2

مادة التاريخ:
الوضعية االختبارية الثانية :الموضوع المقالي )01/01(:
أكتب في احد الموضوعين اآلتيين :
الموضوع األول :
شهد العالم خالل القرن التاسع عشر تحوالت عميقة ظهرت انعكاساتها واضحة في الميدانين الفكري واالجتماعي.
أكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه ما يلي:
ـ التحوالت االجتماعية والفكرية المرافقة لتطور النظام الرأسمال خالل القرن  11م.
ـ مظاهر تطور الحركة العمالية بأوربا خالل النصف الثاني من القرن  11م .
ـ عوامل النهضة الفكرية بالمشرق العربي خالل القرن  11م.

الموضوع المقالي الثاني :
تميزت فترة الحماية األجنبية على المغرب ما بين  0702م و  0737م بتباين تطور العمل الوطني ضد االحتالل
واالستغالل االستعماريين.
أكتب موضوعا مقاليا توضح فيه ما يلي :
ـ مظاهر اإلستغالل اإلستعماري للمغرب في الميدان االقتصادي.
ـ المقاومة المسلحة المغربية لالحتالل اإلستعماري في كل من األطلس المتوسط ( )1121/1112والريف
(.) 1128/1121
ـ مظاهر تطور الحركة الوطنية المغربية خالل الثالثينات من القرن  22م.

ملحوظة
بالنسبة للموضوع المقالي تخصص نقطتان للمقدمة والتصميم والخاتمة كما تخصص نقطة واحدة للتعبير و اللغة وشكل التقديم

