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 خاص بالمترشحين الممدرسين
المستـوى

الشعـب أو المسالـك

المـــادة

المعامـــل

مدة اإلنجاز

1

مسلك اللغة العربية.

التاريخ والجغرافيا

3

ساعتان
و نصف

من سلك البكالوريا

يستحسن أن تقترب إجابات المترشح من العناصر التالية:

سلم
التنقيط

مادة التاريخ:
1ـ وضع الوثائق في السياق التاريخي الجامع بينها:
عوامل اليقظة العربية بعد فشل اإلصالحات العثمانية و بروز تيارات فكرية بالمشرق العربي خالل القرن
التاسع عشر الميالدي.
2ـ التعريف بما تحته خط في الوثائق :يقبل كل تعريف يتميز بالدقة و الشمول.
ـ الحملة الفرنسية على مصر ـ محمد علي ـ السلفية ـ العلمانية.
3ـ إبراز عوامل فشل اإلصالحات العثمانية باعتماد مضمون الوثيقة رقم  1و المكتسب:
أـ انطالقا من الوثيقة رقم :1
ـ شيخوخة كيان اإلمبراطورية العثمانية.
ـ الحملة الفرنسية على مصر.
ب ـ من المكتسب:
ـ الفساد اإلداري و السياسي باإلمبراطورية العثمانية.
ـ ارتفاع كلفة اإلصالحات.
ـ تمرد شعوب المناطق الخاضعة لإلمبراطورية.
ـ الضغط االمبريالي األوربي و اشتداد المنافسة حول ممتلكات اإلمبراطورية.
4ـ توضيح عوامل اليقظة الفكرية العربية باعتماد الوثيقتين رقم  1و رقم  2و المكتسب:
أـ من الوثيقة رقم :1
ـ الضغوط االستعمارية.
ـ ضعف السلطة العثمانية.
ـ الحملة الفرنسية على مصر.
ب ـ من الوثيقة رقم :2
ـ ظهور الطباعة باللغة العربية.
ـ البعثات العلمية و التبشيرية.
ـ حركة التأليف و الترجمة و انتشار الصحف و المجالت.
ج ـ من المكتسب:
ـ التأثر بالفكر الغربي.
ـ دور سياسة التتريك العثمانية.
ـ دور المثقفين.
5ـ اعتماد المكتسب في إبراز مظاهر التشابه و االختالف بين التيارين الواردين في الوثيقة رقم  3في
مجاالت الدين و السياسة و المجتمع:
ـ في المجال الديني.
ـ في المجال السياسي.
ـ في المجال االجتماعي.
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مادة الجغرافيا15 :ن.
 الموضوع األول:
 الجانب المنهجي.
 الجانب الشكلي.
 المضمون المعرفي :يفترض توظيف المعطيات التالية:
1ـ تشخيص واقع المبادالت البينية العربية:
52ن
بالرغم من غنى اإلمكانات و الموارد العربية :االقتصادية ،البشرية ،االستراتيجية ،يتميز واقع
51ن
المبادالت البينية العربية ب:
 ضعف مساهمة المبادالت البينية العربية.52ن
 وجود تفاوتات على مستوى المبادالت البينية العربية بين المناطق (دول مجلس التعاون الخليجي،المشرق العربي ،المغرب العربي).
2ـ العوامل المفسرة لهذا الواقع:
 ضعف اإلرادة السياسية الكفيلة بالتغلب على جميع معيقات تطور المبادالت البينية العربية.التأثر بالخالفات و األجواء السياسية القائمة.52.5ن
 التبعية االقتصادية لبلدان الشمال.عجز الميزان التجاري للدول العربية باستثناء البترولية منها.-3التدابير التنظيمية المتخذة لتطوير المبادالت البينية العربية منذ خمسينات القرن الماضي:
 معاهدات و اتفاقيات .1591 ،1594 ،1553 ،1555 االتحاد االقتصادي العربي التابع لجامعة الدول العربية .155152.5ن
 اتحاد المغرب العربي .1595 المنطقة العربية للتبادل الحر .1551 -إعالن أكادير للتبادل بين البلدان العربية المتوسطية .2551
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الموضوع الثاني:
 الجانب المنهجي.
 الجانب الشكلي.
 المضمون المعرفي :يفترض توظيف المعطيات التالية:
 1ـ التعريف بسياسة إعداد التراب الوطني:
خطة إرادية شمولية تستهدف تنظيم و تهيئة التراب الوطني بهدف التنمية.
2ـ إبراز االختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب:
ـ الرفع من األداء االقتصادي .
ـ صيانة و تدبير الموارد الطبيعية و المحافظة على التراث.
ـ ربط السياسة الحضرية و الريفية بسياسة التهيئة و التأهيل المجالي.
ـ تأهيل الموارد البشرية.
3ـ التحديات التي تواجه تحقيق أهداف االختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني على
مستوى التهيئة الحضرية:
 ضعف الحكامة. ضعف تأهيل الموارد البشرية خاصة في الجماعات المحلية . -ضعف الموارد المالية لبعض الجماعات المحلية.

www.9alami.com

52ن
51ن
52ن
52.5ن

52.5ن

Ð

ملحوظة :اعتمد في وضع عناصر اإلجابة و سلم التنقيط على مضمون اإلطار المرجعي ـ 2515
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