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مادة الجغرافيا  :االشــتــغــال بــالـــوثــائـــق

( 3ن)

 1ـ إنجاز مبيان مناتسب يراعي أتساتسيات اإلنجاز
 2ـ الوصف و االتستخالص من خالل المبيان والوثيقة رقم :1
أ ـ الوصف :تراجع متواصل لحصة الفرد من الماء و تزايد مستمر لعدد السكان بالمغرب،
ب ـ استخالص العالقة بين تطور عدد السكان و تطور حصة الفرد من الماء :كلما تزايد عدد السكان
بالمغرب تراجعت حصة الفرد من الماء
 .3اتستخراج معطيات:
من الوثيقة (: )2
* الخاصيات المميزة لوضعية المياه بالمغرب:
ـ تلوث المياه السطحية وتدهور جودتها ....
ـ تقلص حجم المياه الجوفية المتجددة مقارنة مع مثيلتها المستغلة
*عناصر التفسير:
ـ مساهمة المياه العادمة والمقذوفات الصناعية في تلوث األحواض المائية
ـ االستخدام المكثف للمبيدات و لألسمدة..
ـ االستغالل المكثف والمفرط للمياه الجوفية
من الوثيقة ( :) 3
* التحديات :
ـ خصاص في الموارد المائية مقارنة مع حاجيات التنمية
ـ استهالك األنشطة الزراعية للنصيب األهم من المياه
ـ ارتفاع تكلفة تحلية مياه البحار
ـ تواجد منابع األنهار الرئيسية خارج المنطقة العربية
* الحلول :
ـ االهتمام المعقلن بالثروات المائية الجوفية
ـ استغالل الموارد المائية السطحية من خالل مشاريع الربط بين مصادرها
ـ إحداث هيئات قومية لدراسة الموارد المائية والتخطيط الستغاللها
 4ـ كتابة فقرة :
*ـ تعريف التصحر كأحد أشكال التدهور الذي يصيب األنظمة البيئية الهشة في المناطق الجافة و شبه
الجافة.
*ـ أساليب المكافحة:
ـ أساليب تقنية  :التشجير/تثبيت الرمال/الزراعة حسب خطوط التسوية ....
ـ أساليب اقتصادية :تكييف األنشطة الزراعية مع خصائص البيئة الجافة ـ التنمية المستدامة  /تنظيم معقلن
للرعي لتخفيف الضغط على المراعي...
ـ أساليب اجتماعية :محاربة الهشاشة في المناطق الجافة /مكافحة األمية ونشر الوعي بخطورة
الظاهرة...

( 1ن)

( 1ن)

( 1ن)

( 1ن)

( 1ن)

( 5.0ن)

(1.0ن)

( 2ن)

( 3ن)

( 2ن)
( 2ن)
( 1ن )

ثـــانـــيـــا :مادة التاريخ:
الموضوع األول 10/10 .
الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ( ) 5..0ـ وضوح ومنطقية التصميم ( )5.0ـ خاتمة مناسبة ()5..0
الجانب المعرفي:
 1ـ المواجهات العسكرية المغربية -األوربية خالل ق 11م:
ـ دعم المغرب لمقاومة األمير عبد القادر و مواجهة المغرب للقوات الفرنسية في معركة إيسلي
 توقيع معاهدة لال مغنية ومخلفاتهاـ افتعال إسبانيا ألحداث مع القبائل المجاورة لها بشمال المغرب و هزيمة المغرب في حرب تطوان
 فرض معاهدة الصلح  1685و مخلفاتها. 2ـ المقاومة المسلحة (:)1134 /1112
ـ مقاومة الجنوب و مقاومة األطلس المتوسط
 مقاومة الريف واألطلس الكبير... 3ـ عوامل توقف المقاومة المسلحة :انعدام التكافؤ العسكري -غياب التنسيق بين حركات المقاومة
 دور القواد الكبار....ـ الجانب الشكلي :سالمة اللغة ـ التعبير التاريخي ـ شكل تقديم المنتوج

--------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

( 2ن)

( 4ن)

( 3ن)

(.1ن)

الموضوع الثاني:
الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة(5..0ن) ـ وضوح ومنطقية التصميم ( )5.0ـ خاتمة مناسبة ()5..0
الجانب المعرفي:
ــ معاهدات السالم ومخلفاتها على الخريطة السياتسية ألوربا :
*ـ فرض الحلفاء لمعاهدات قاسية على دول المحور (فر ساي/سان جرمان/تريانون/نويي /سيفر)
*ـ ظهور دول جديدة (دول البلطيق/بولونيا/يوغوزالفيا/رومانيا) ومناطق تحت نفوذ عصبة األمم .
*ـ اقتطاع أجزاء من دول المحور واختفاء اإلمبراطوريات التاريخية ...
ــ انعكاتسات األزمة االقتصادية  1121داخل أوربا :
*ـ االقتصادية  :انخفاض االنتاج االقتصادي وقيمة العمالت األوربية /تزايد التضخم وارتفاع األسعار
==} انكماش اقتصادي ..
*ـ االجتماعية  :انخفاض مستوى المعيشي للسكان /تزايد البطالة ...
*ـ السياسية  :تزايد المد الديكتاتوري مستغال جحافل البطالة =} تراجع األنظمة الديمقراطية ...
ـ الجانب الشكلي :سالمة اللغة ـ التعبير التاريخي ـ شكل تقديم المنتوج

