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 -1يراعى في تحويل المعطيات المطلوبة إلى مبيان اآلتي.......................................................................................................................... :
 اختيار مبيان باألشرطة مع دقة إنجازه .............................................................................................................................................................. أساسيات التعبير المبياني :العنوان  ،المقياس................................................................................................................................................... -2إنجاز انطالقا من الوثيقتين  0و 2اآلتي........................................................................................................................................................... :
أ -تصنيف البلدان الواردة في الوثيقة 0والمبيان حسب قيمة مؤشر التنمية البشرية إلى :
 بلدان ذات مؤشر مرتفع :النرويج والواليات المتحدة األمريكية بلدان ذات مؤشر متوسط :تونس  ،الصين  ،فلسطين ،المغرب و الكونغو بلدان ذات مؤشر منخفض :أفغانستانب -استخراج من الوثيقة  2المؤشرات المعتمدة للتعبير عن التفاوتات في التنمية...
 مؤشر التنمية البشرية -...مؤشر جيني - ...مؤشر الفقر البشري - ..مؤشر السعادة العالمي... -3تفسير انطالقا من الوثيقتين 0و 3اآلتي................................................................................................................................................................. :
أ -من الوثيقة  0تفاوت قيمة مؤشر التنمية البشرية في بعض بلدان العالم:
مؤشرات من الوثيقة  0تهم - :متوسط العمر المتوقع بعد الوالدة  -متوسط سنوات الدراسة
ـ متوسط سنوات الدراسة المتوقع  -نصيب الفرد من الدخل الوطني اإلجمالي بالدوالر
ب -من الوثيقة  3وضعية التنمية البشرية في المغرب
 استمرار الفوارق بين النساء والرجال في مجاالت مثل الصحة والتعليم والشغل ضعف حرية النساء و قدرتهن على االعتماد على أنفسهن تعدد أبعاد الفقر البشري -4كتابة فقرة تبرز وضعية ومجهودات المغرب في مجال التنمية البشرية .........................................................................:
 وضعية المغرب في مجال التنمية البشرية(من الوثيقتين 0و ..................................................................................:)3
 قيمة مؤشر  ،IDHمتوسط العمر المتوقع بعد الوالدة ،متوسط سنوات الدراسة ،نصيب الفرد منالدخل الوطني اإلجمالي بالدوالر  -المغرب في الرتبة  031من مجموع  012دولة (...) PNUD
ركود وتأخر في مجال التنمية البشرية مقارنة ببلدان عربية أخرى...
 مجهودات المغرب(من التعلمات).......................................................................................................................................................................... :
ـ في المجال االقتصادي واالجتماعي( المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)
ـ في مجال التجهيزات األساسية...
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توزيع نقط نقطة العرض(7ن) من طرف األستاذ المصحح وفق المعاييراآلتية:
 انتقاء المعلومات وتغطية المطلوب(3ن)
 صحة المعلومات و خلوها من األخطاء (3ن)
 تنوع المعلومات وترابطها(0ن)
يضع المصحح بعد ذلك مجموع النقط التي حصل عليها المترشح في الموضوع المقالي

 -0الجانب المنهجي............................................................................................................................................................................................................................ :
 مــقــدمـــة مناسبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال و التساؤالت وضوح و منطقية التصميم. خاتمة مناسبة :استخالص ،تقييم ،امتدادات. -2العرض :أن يتمحور حول العناصر التالية........................................................................................................................................................:
 0.2مظاهر التنافس اإلمبريالي في القرن  01و مطلع القرن 21ووسائله.
 المظاهر:
ـ تزايد عدد الدول المتنافسة حول المستعمرات..
ـ اختالف أهداف الدول االستعمارية المتنافسة..
ـ مناطق التنافس االستعماري...
 الوسائل:
ـ التحالفات و االتفاقات الثنائية...
ـ السباق نحو التسلح...
 2.2األزمات الدولية المترتبة عن هذا التنافس وعالقتها باندالع الحرب العالمية األولى
 األزمتان المغربيتان األولى و الثانية ...األزمات البلقانية...ـ ازدياد حدة التوتر بين الدول المتنافسة حول المستعمرات واألسواق مما ساهم في اندالع ح ع 0
 -3.2نتائج الحرب العالمية األولى :االقتصادية  ...االجتماعية  ...السياسية...
 - 3الجانب الشكلي :التعبير التاريخي – اللغة – شكل التقديم..........................................................................................................
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 - 0الجانب المنهجي.......................................................................................................................................................................................................................... :
 مقدمـة مناسبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال و التساؤالت وضوح و منطقية التصميم. خاتمة مناسبة :استخالص ،تقييم ،امتدادات. - 2العرض :أن يتمحور حول العناصر التالية.........................................................................................................................................................
 - 0.2مظاهر االستغالل االستعماري للمغرب:
 االستغالل االستعماري للمغرب في المجال الفالحي... االستغالل االستعماري للمغرب في المجال الصناعي... االستغالل االستعماري للمغرب في المجال التجاري... -2.2انعكاسات هذا االستغالل على المغرب:
 تضرر وإفالس الفالحين والحرفيين و تحولهم إلى عمال مأجورين في المدن... تضرر التجار من المنافسة... نشأة الطبقة العاملة و تعرضها لالستغالل... ضعف الخدمات االجتماعية كالصحة و التعليم....... 3.2ـ ظهور الحركة الوطنية المغربية وعوامل تطور مطالبها في األربعينيات:
 ظهور الحركة الوطنية في الثالثينيات من القرن :21
 ظهور األحزاب السياسية... دور التطور الفكري واإلعالمي في المدن... مطالب الحركة الوطنية في الثالثينيات :مطالب إصالحية في ميادين مختلفة.... عوامل تطور مطالبها في األربعينيات:
 عوامل خارجية :تطورات الحرب العالمية الثانية ...مالبسات نزول القوات األمريكية في المغرب ...انعقاد مؤتمر أنفا بالدار البيضاء ...صدور ميثاق األطلسي
 عوامل داخلية :ظهور أحزاب سياسية جديدة ...نمو الطبقة العاملة وظهور الحركة النقابية... - 3الجانب الشكلي :التعبير التاريخي – اللغة – شكل التقديم............................................................................................................... ...........
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