االمتحان الجهوي الموحد لنيــــل شهادة البكـــالـــــوريا
دورة يوليوز 2112
الشعبة أو المسلك :العلوم التجريبية و الرياضية و العلوم
<<>>
األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
لجهة الدار البيضاء الكبرى
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الشرعية بالتعليم األصيل  -علوم االقتصاد و التدبير*

المادة :التاريخ و الجغرافيا
عناصر اإلجابة

السنة األولى
الدورة العادية

عـــنــــاصر اإلجــــابـــــة
ـ االشتغال بالوثائق
أوالـ مادة التاريخ11/11 :
 .1السياق التاريخي  . :كل ما يقارب :المغرب في مواجهة التدخل األوربي ما بين  0681و .0411
 .2الشرح التاريخي  1,0 :ن لكل جواب صحيح
. 3االستخراج من الوثائق :
أ .الوثيقة رقم  : 0ــ آليات وأساليب التغلغل األوربي في الجنوب المغربي :
ـ استغالل القرب الجغرافي والمستعمرات المتاخمة للحدود الجنوبية والشرقية للمغرب .
ـ استخدام البعثات الدبلوماسية وفئة التجار في العمليات االستخباراتية لتسهيل التسرب األوربي.
ب .من الوثيقة رقم  :2ــ الوضعية العامة بالمغرب بعد مؤتمر مدريد:
ـ تمردات و فتن داخلية ضد سلطة المخزن..
ـ ثورات ضد احتالل الشاوية والمنطقة الشرقية..
ـ تجليات التنافس األوربي على المغرب :التدخل الفرنسي واإلسباني بمدن الشمال (فاس -العرائش ـ
القصر الكبير) والجنوب والتدخل األلماني بميناء أكادير
ج .من الوثيقة رقم :3
* إجراءات سلطات الحماية الستغالل ثروات:
ــ تطبيق سياسة الهجرة واالستيطان للفرنسيين واألجانب والهيمنة على االقتصاد
واإلدارة المغربيتين.
* السياق الدولي لتقديم عريضة المطالبة باالستقالل في  00يناير :
ـ ظروف الحرب العالمية الثانية ومساهمة المغاربة في انتصار الحلفاء.
ـ تضافر جهود الحركة الوطنية والقصر لمواجهة اإلقامة العامة الفرنسية.
 2ـ الفكرة األساس :كل ما يقارب :آليات التغلغل األوربي وفرض نظام الحماية وردود فعل المغاربة إلى
حدود .0411
 .5كتابة فقرة  :إنهاء الوضع الدولي لطنجة ـ استرجاع طرفاية ـ سيدي إفني ـ تنظيم المسيرة الخضراء
واسترجاع الساقية الحمراء ،استرجاع وادي الذهب.
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( 2ن)

( 2ن)

( 3ن)

( 1ن)

( 2ن)

( 3ن)

() 0.0

( 0.0ن)

ثانيا  :مادة الجغرافيا :االختيار بين موضوعين مقاليين
الموضوع األول .
الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ( ) 1..0ـ وضوح ومنطقية التصميم ( )1.0ـ خاتمة مناسبة ()1..0
الجانب المعرفي:
1ـ وضعية الموارد المائية و الغابوية و البحرية بالمغرب.
الموارد المائية:
ـ تباين توزيع الثروات المائية بين الشمال الغربي وباقي أجزاء المغرب.
ـ تراجع مستويات الموارد المائية بفعل االستغالل المفرط غير المعقلن...
ـ تعرض الموارد المائية للتلوث وتدهور جودتها...
الموارد الغابوية:
ـ تنوع وغنى الموارد الغابوية ولكنها مهددة باالنقراض.
ـ تغطي الغابة مجاال ضيقا من التراب المغربي (حوالي ...) % 02
الموارد البحرية:
ـ تنوع األصناف البحرية ـ تعرضها لالستنزاف و التهديد بانقراض بعض أصنافها...
 2ــ أساليب تدبير الموارد المائية و الغابوية:
ـ إنشاء مشاريع مائية كبرى :بناء السدود ،تحلية مياه البحر خاصة في جنوب المغرب ،معالجة المياه
العادمة...
ـ إحداث مؤسسات متخصصة في قضايا الماء
ـ التحسيس بأهمية الحفاظ على الماء و ترشيد استعماله
ـ تكييف األنشطة االقتصادية مع وضعية الموارد المائية المتاحة و استخدام تقنيات مساعدة على ترشيد
استعمال الماء.....
ـ الحد من الرعي الجائر وتنظيم استغالل الموارد الغابوية ( الرعي  ،القنص.)...
ـ إشراك المنتفعين من الغابة ( شراكة – تعاون .)...
ـ عمليات التشجير لتجديد الغابة وتنظيم حمالت تحسيسية وإنشاء محميات غابوية ...
ــ الجانب الشكلي  :التعبير الجغرافي ـ اللغة ـ شكل تقديم المنتوج.
----------------الموضوع الثاني:
ـ الجانب المنهجي :مقدمة مناسبة ( 1..0ن)ـ وضوح ومنطقية التصميم ( 1,0ن) ـ خاتمة مناسبة (1..0ن)
ـ الجانب المعرفي { :يمكن مقاربة الموضوع بأن يجمع المترشح بين البلدين أو أن يفصل بينهما }
ا ـ مظاهر قوة الصناعة في كل من الواليات المتحدة األمريكية والصين.
ـ توفرهما على إنتاج صناعي ضخم ومتنوع يحتل مراتب متقدمة عالميا في العديد من الصناعات خاصة
الصناعات العالية التكنولوجيا 0( ..ن)
ـ توفرهما على أقطاب صناعية و تكنولوجية كبرى (0ن)
ـ غزو منتجاتهما الصناعية والتكنولوجية لألسواق العالمية والقدرة على المنافسة ( 0ن)
اا ـ العوامل التنظيمية المفسرة لقوة الصناعة في كال البلدين:
* ـ العوامل التنظيمية في الواليات المتحدة األمريكية :
ـ اعتماد االقتصاد األمريكي على نظام رأسمالي فعال يقوم على المنافسة الحرة والمبادرة الفردية ويتزعم
العولمة ( 1,0ن)
ـ قوة الشركات المتعددة الجنسيات ودور البحث العلمي ( 1,0ن)
ـ التدخل المحدود للدولة في االقتصاد ( 1,0ن)
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( 0ن)

( 0ن)
-----------

* العوامل التنظيمية في الصين:
ـ استفادة الصين من التجربة االشتراكية ( 1,20ن)
ـ استفادة الصين من اإلصالح واالنفتاح على الرأسمالية ( 1,0ن)
ـ االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتحرير المبادالت التجارية ( 1,0ن)
ـ تشجيع الدولة للقطاع الخاص ونمو المؤسسات الصناعية والمالية ( 1,20ن)
اااـ التحديات التي تواجهها الصناعة في الصين:
ـ المنافسة الخارجية من باقي القوى االقتصادية الصاعدة والكبرى ( 1,20ن)
ـ الطلب المتزايد على المعادن ومصادر الطاقة باعتبار قوة االستهالك ( 1,20ن)
ـ ارتباط الصين باألسواق العالمية من حيث االنتاج والتصدير ( 1,20ن)
ـ التلوث الصناعي ( 1,20ن).......
الجانب الشكلي :التعبير الجغرافي ـ سالمة اللغة ـ شكل تقديم المنتوج
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