ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

لجهة الدارالبيضاء الكبرى

الشعبة أو املسلك

املادة:

الامتحان الجهوي املوحد لنيل
شهادة البكالوريا -دورة يوليوز 5102
العلوم الرياضية والتجريبية والشرعية بالتعليم األصيل
ـ علوم االقتصاد والتدبير*

التاريخ و الجغرافيا

عناصرإلاجابة و سلم التنقيط
3ن
1ن

1ن

 57.0ن

 57.0ن

 170ن

2ن

الصفحة

1 /3

مدة إلانجاز:

5س

املعامل:

*3 – 2

املستوى:

األول

مادة الجغرافيا01/01 :
 0ـ إنجاز مبيان مناسب يراعي أساسيات المبيان :الدقة في اإلنجار ،المقياس ،العنوان..
 2ـ الوصف و التفسير *:الوصف :كل ما يفيد تزايد نسبة ساكنة المدن المغربية ( 1.0ن)
( 1.0ن)
* التفسير :الهجرة القروية ـ النمو الديمغرافي
 3ـ استخراج معطيات من الوثائق
أ ـ من الوثيقة رقم : 2
ـ تفسير تفشي السكن الغير القانوني بالمدن المغربية ( 1ن)
ـ ضعف مراقبة السلطات العمومية و عدم تطبيق قوانين التعمير
ـ عوامل عقارية وتجارية و تباين السياسة الحضرية (االهتمام بالسكن الهش و إهمال تخطيط المدن)
ـ تدخل الدولة لمواجهة السكن غير القانوني و انعكاساته 57.0( :ن)
* ـ تدخل الدولة :ـ تبني سياسة إعادة الهيكلة إما بالترحيل او التسوية القانونية للسكن السري
* انعكاساته :ـ تشويه المشهد الحضري
ـ فقدان األسر المستفيدة الدخاراها وتفقيرها وعودة بعضها للسكن غير القانوني
ب ـ من الوثيقة رقم : 3
اختالالت سياسة اعداد التراب الوطني ( 57.0ن)
ـ اختالل بين الموارد الطبيعية والضغط البشري
ـ ضعف االنتاج والمداخيل
ـ اختالل مجالي بين الواجهة األطلسية والمتوسطية والمناطق الجبلية والسهلية
مظاهر أزمة النطاق الجبلي وكيفية معالجتها:
* مظاهر األزمة 1.0( :ن)
ـ نقص في الموارد األساسية أمام تزايد الحاجيات
ـ نزوح السكان وهجرتهم للجبال
( 0ن)
*معالجتها:
ـ البحث عن موارد موازية و إشراك الساكنة في السياسية االقتصادية
ـ وضع تهيئة ترابية تعتمد األولويات والمقاربات التي ترضي الساكنة الجبلية
 4ـ كتابة فقرة :التدابير التي اتخذتها الدولة لتنمية األرياف المغربية :كل ما يقارب النقط التالية:
ـ تدابير للنهوض بالبنية التحتية :الطرق ،المسالك ،السدود ،الكهربة ،الماء الشروب ،المستوصفات،
المدارس...
ـ تدابير اقتصادية و اجتماعية :برامج االستثمار الفالحي و المبادرة الوطنية لتنمية البشرية و التنمية
المندمجة....
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عناصرإلاجابة و سلم التنقيط

مادة التاريخ :االختيار بين موضوعين مقاليين
الموضوع األول:
2ن
1ن

3ن

2ن

2ن

الصفحة:

2/3
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أوال :الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ( 57.0ن) ـ تصميم منطقي ( 5.0ن) ـ خاتمة مناسبة (  57.0ن)
ثانيا :الجانب الشكلي( :لغة سليمة من األخطاء ـ خط واضح و مقروء ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج)
ثالثا :الجانب المعرفي:
التحوالت الصناعية والمالية بالعالم الرأسمالي.
* التحوالت الصناعية 5.1( :ن)
ـ التقدم التقني و العلمي :دخول تقنيات و أساليب جديدة في مختلف القطاعات اإلنتاجية
ـ تزايد حجم اإلنتاج و تنوعه و تحسن جودته.....
* التحوالت المالية 170( :ن)
ـ انتقال الثقل االقتصادي إلى األبناك :وظيفة االستثمار
ـ التركيز المالي و بروز مؤسسات احتكارية تتحكم في األسعار بحكم قوتها المالية
ـ ظهور أساليب جديدة في التعامل المالي :البورصات ،القروض...
تفسيرالتحوالت االقتصادية:
ـ طبيعة النظام الرسمالي :تبني الليبيرالة و منطق المنافسة و حرية المبادرة ـ التركيز الرأسمالي و خلق
مؤسسات احتكارية...
 استعمال مصادر جديدة للطاقة ـ واساليب وأنظمة جديدة للتصنيع (التايلورية )...ـ تعدد االختراعات تزايد االستثمارات في صناعات جديدة و متطورة...ـ ثورة المواصالت و االتصال :تطور شبكة السكك الحديدية و الطرق البرية وأهميتها االقتصادية و وسائل
االتصال (الكلفة ـ السرعة)...
أثر التحوالت االقتصادية على المجتمع الرأسمالي:
* التحول الديغرافي :نمو ديمغرافي سريع ـ الهجرة من البوادي نحو المدن)5720(...
* التحول في بنية المجتمع الرأسمالي 17.0( :ن)
انقسام المجتمع الرأسمالي إلى طبقتين متناقضتين:
ـ طبقة برجوازية غنية تمتلك وسائل اإلنتاج و تعيش في الرخاء و الرفاهية
ـ طبقة عمالية فقيرة كثيرة العدد ،مستغلة من طرف البورجوازية و تعيش أوضاعا مزرية
ـ تشغيل األطفال و خروج المرأة للعمل في ظروف قاسية...
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الصفحة:

3/3

عناصرإلاجابة و سلم التنقيط

الموضوع الثاني:
2ن
1ن

3ن

2ن

2ن

ـ أوال :الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ( 57.0ن) ـ خاتمة مناسبة ( 5,.0ن) ـ تصميم مناسب (  570ن)
 ثانيا :الجانب الشكلي( :لغة سليمة من األخطاء ـ خط واضح و مقروء ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج)ـ ثالثا :الجانب المعرفي:
دور النتائج السياسية و أثر أزمة  9191في قيام األنظمة الديكتاتورية في كل من إيطاليا و ألمانيا:
*بالنسبة إليطاليا :يمكن استحضار:
 خيبة امل اإليطاليين من نتائج الحرب وعدم االستقرار السياسي و تفاقم المشاكل االقتصاديةو االجتماعية بعد الحرب العالمية األولى....
ـ انتشار األفكار المتطرفة و تزايد وزن األحزاب الفاشية في المشهد السياسي.....
* فيما يخص ألمانيا:
ـ انعكاسات معاهدة فرساي و فشل حكومة فيمار في حل المشاكل االقتصادية و االجتماعية
 تفاقم الوضع في ألمانيا من جراء أزمة  9191و وصول هتلر إلى الحكممساهمة السياسة التوسعية لألنظمة الديكتاتورية في اندالع الحرب العالمية الثانية:
 التوسع الياباني في الشرق األقصى الغزو اإليطالي للحبشة و احتالل ليبيا التوسع النازي في أوروبا الشرقية==> توتر العالقات الدولية واندالع الحرب بعد الغزو األلماني لممر دانزك البولوني
النتائج االقتصادية و البشرية للحرب العالمية الثانية.
* النتائج االقتصادية:
 تدمير البنيات التحتية و ارتفاع تكاليف الحرب تراجع اإلنتاج الفالحي و الصناعي و المبادالت التجارية ارتفاع المديونية الخارجية للدول األوربية*النتائج البشرية:
ـ ارتفاع عدد القتلى و الجرحى و المعطوبين
ـ كثرة األرامل و اليتامى
ـ تضرر الفئة النشيطة...
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