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 خاص بالمترشحين الممدرسين
المستـوى

الشعـب أو المسالـك

المـــادة

1

علوم تجرٌبٌة
 علوم رٌاضٌة.

التارٌخ والجغرافٌا

من سلك البكالورٌا

المعامـــل

2

ٌستحسن أن تقترب إجابات المترشح من العناصر التالٌة:

مادة التارٌخ:

www.9alami.com

1ـ وضع الوثٌقتٌن فً السٌاق التارٌخً الجامع بٌنهما:
الٌقظة الفكرٌة العربٌة فً القرن التاسع عشر المٌالدي و التٌارات الفكرٌة المعبرة عنها.
2ـ استخالص مظاهر انيقظح انؼرتيح خالل انقرن انتاسغ ػشر انميالدي من الوثٌقة رقم :2
ـ الوعً بضرورة تحدٌث الفكر العربً من خالل كتابات الطهطاوي.
ـ تحدٌث مناهج المؤسسات التعلٌمٌة.
ـ إثراء المكتبة العربٌة بفضل تنشٌط التألٌف و الترجمة و النشر.
3ـ إبراز عوامل انيقظح انؼرتيح تاعتماد مضمون الوثٌقتٌن رقم  1و رقم  2و المكتسب:
ـ الحملة الفرنسٌة على مصر.
ـ دور المشروع التحدٌثً لمحمد علً.
ـ دور البعثات الطالبٌة و الحمالت التبشرٌة فً المشرق.
ـ دور الجمعٌات العلمٌة و الثقافٌة فً رد االعتبار للثقافة العربٌة اإلسالمٌة و مواجهة سٌاسة التترٌك
العثمانٌة.
ـ ظهور طبقة مثقفة تضم المسلمٌن و المسٌحٌٌن أشرفت على نشر اإلنتاج الفكري.
 4ـ أـ استنتاج التٌارٌن الفكرٌٌن المعبرٌن عن الٌقظة العربٌة باعتماد الوثٌقة رقم :2
التٌاران السلفً و العلمانً،
ب ـ اعتماد المكتسب فً التعرٌف باثنٌن من رواد كل واحد منهما.
ج ـ اعتماد المكتسب فً إبراز االختالفات بٌنهما:
ـ فً المجال الدٌنً.
ـ فً مجال السٌاسة.
ـ فً مجال المجتمع.

مدة اإلنجاز

ساعتان
سلم
التنقٌط
01.5ن
02.5ن
03ن

03ن
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 مادة الجغرافٌا10 :ن.

 الموضوع األول:
 الجانب المنهجً.
 الجانب الشكلً.
المضمون المعرفًٌ :فترض توظٌف المعطٌات التالٌة:
1ـ اختٌارات سٌاسة إعداد التراب الوطنً بالمغرب :توجهات كبرى لتحقٌق التنمٌة الشاملة و المندمجة.
ـ تأهٌل االقتصاد الوطنً عبر تحسٌن محٌط االستثمار و وضع مرتكزات التنمٌة.
ـ التأهٌل االجتماعً عبر التربٌة و التكوٌن و محاربة األمٌة و تكوٌن الحرفٌٌن و تطوٌر البحث العلمً.
ـ تنظٌم المجال الحضري بتنمٌة النشاط االقتصادي و تحسٌن الخدمات و تفعٌل قوانٌن التعمٌر و محاربة
الهشاشة.
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01.5ن
01.5ن
03.5ن
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الجغرافي
ا
امتحانات البكالوريا ـ الجهوي الموحد ـ الدورة االستدراكية  2012ـ ع.تج و ع .رـ أحرار ـ التاريخ و

ـ تدبٌر الموارد الطبٌعٌة و ترشٌد استغالل المٌاه و الغابة و البحر و الحفاظ على التراث.
ـ حل إشكالٌة العقار فً البوادي و المدن.
2ـ أشكال التدخل لمعالجة أزمة األرٌاف بالمغرب:
أـ فً المجالٌن االقتصادي و االجتماعً :برامج االستثمار الفالحً ،برامج مكافحة التصحر ،محاربة آثار
الجفاف ،البرنامج الوطنً الغابوي ،المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة.
ب ـ فً مجال التجهٌزات :برنامج كهربة العالم القروي ،البرنامج الوطنً للطرق القروٌة ،بناء السدود...
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03.5ن

www.9alami.com
الموضوع الثانً :
 الجانب المنهجً.
 الجانب الشكلً.
 المضمون المعرفًٌ :فترض توظٌف المعطٌات التالٌة:
1ـ أـ تشخٌص وضع الموارد المائٌة بالعالم العربً:
ـ تىزيغ انمىارد انمائيح انتي أغهثها تقهيدي تشكم متفاوخ حسة انمىاطق و اندول و انقطاػاخ
االقتصاديح.
ـ تؼدد تؤر انصراع حىل انماء في انؼانم انؼرتي.
ب ـ تفسير وضع الموارد المائٌة بالعالم العربً:
ـ محدوديح كمياخ انتساقطاخ و تىزيؼها غير انمتكافئ.
ـ تدهىر انمىارد انمائيح و تمهحها خاصح تانهدر انىاتج ػه ضؼف كفاءج أوظمح انري.
ـ ارتفاع انضغظ انديمىغرافي.
ـ تحكم تهدان غير ػرتيح في مصادر انمياي.

01.5ن
01.5ن
04ن

2ـ أشكال التدخل لمواجهة الخصاص المائً بالعالم العربً:
ـ إنجاز مشارٌع مائٌة كبرى مندمجة و استغالل الفرشات الجوفٌة فً بعض المناطق.
ـ مشارٌع تحلٌة مٌاه البحر خاصة فً بلدان الخلٌج.
ـ نهج سٌاسة السدود الكبرى و السدود التلٌة.
ـ التحسٌس بأهمٌة الحفاظ على الموارد المائٌة.

03ن
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ملحوظة :اعتمد فً وضع عناصر اإلجابة و سلم التنقٌط على مضمون اإلطار المرجعً ـ . 2010
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