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جهة مكناس -تافياللت

امتحانات البكالوريا  :3102الجهوي الموحد
الدورة العادية
ـ عناصر اإلجابة ـ
 خاص بالمترشحين الممدرسين

الصفحة
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المستـوى

الشعـب أو المسالـك

المـــادة

المعامـــل

مدة اإلنجاز

1

مسلك اللغة العربية.

التاريخ والجغرافيا

3

ساعتان
و نصف

من سلك البكالوريا

يستحسن اقتراب إجابات المترشح من العناصر التالية:

مادة الجغرافيا11 :ن.
 تعريف ما تحته خط في الوثيقتين رقم  1و رقم  :2يقبل كل تعريف يتميز بالدقة و الشمول.القحولة -الناتج الوطني اإلجمالي السنوي للفرد -التنمية.2ـ استخراج العامل المفسر لتصحر المنطقة العربية من الوثيقة رقم  1مع توضيحه بتعبير خاص:
 الموقع العرضي حيث يهيمن هبوط الهواء الجاف و ارتفاع درجات الحرارة، يترتب عنه انخفاض معدل هطول األمطار ،و ارتفاع التبخر ،و الجفاف المستمر. -3تصنيف البلدان العربية حسب مستوى التنمية اعتمادا الوثيقة رقم  2و المكتسب:
 مجموعة الدول الست األقل نموا :ضعف الناتج الوطني اإلجمالي ،و ارتفاع نسبة ساكنة األرياف و أهميةالقطاع الفالحي،
 مجموعة بلدان الجزيرة العربية :ارتفاع الناتج الوطني اإلجمالي ،و هيمنة سكان المدن... -4تفسير عوامل التصنيف المتوصل إليه اعتمادا على المكتسب:
 يعود ضعف التنمية في البلدان األفقر و انخفاض الناتج الوطني اإلجمالي إلى عوامل طبيعية أهمها الجفاف،و بشرية -تقنية تتمثل في االستغالل السيئ للموارد...
 يفسر ارتفاع الناتج الوطني اإلجمالي و نسبة التمدن في بلدان الجزيرة العربية إلى ضعف الضغطالديموغرافي و وفرة الموارد الطاقية ...
 -5وصف تطور نسبة السكان الحضريين في العالم العربي اعتمادا على الوثيقة رقم  ،3و استنتاج التحديات
التي تواجه المدن في العالم العربي و أشكال التدخل لمواجهتها اعتمادا على المكتسب:
 الوصف :عموما ارتفاع وتيرة التمدين مع وجود تفاوتات مجالية و زمنية... االستنتاج :تتمثل التحديات في أزمة المدينة (الضغط الديموغرافي ،المشاكل األمنية و البيئية ،األحياءالعشوائية ،ارتفاع البطالة ،طغيان القطاع غير المهيكل ،الضغط على التجهيزات و المرافق العمومية ،ترييف
المدن)...
 أشكال التدخل :معالجة أزمة الريف للحد من الهجرة ،النهوض باألوضاع االقتصادية (تشجيع االستثمار،توفير التجهيزات و البنية التحتية) و األوضاع االجتماعية (برامج اجتماعية للسكن و محاربة مظاهر اإلقصاء
و التهميش )...و االهتمام بالمدن العتيقة و المجاالت الخضراء...
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 الموضوع األول:
 الجانب المنهجي.
 الجانب الشكلي.
 المضمون المعرفي :يفترض توظيف المعطيات التالية:
 -1التحوالت االجتماعية وميالد الطبقة العاملة:
 تطور الطبقة البورجوازية. ميالد الطبقة العاملة في سياق التحوالت االقتصادية التي شهدها العالم الرأسمالي خاللالقرن التاسع عشر .الفئات المشكلة لها :المهاجرون من البوادي ،األطفال و النساء.
عاشت ظروفا اجتماعية تميزت بهزالة األجور ،طول أيام العمل ،استغالل األطفال
و النساء...
-2دور الحركة النقابية في تحسين أوضاع الطبقة العاملة:
مكن ظهور الحركة النقابية في البلدان الرأسمالية خالل القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرين
الطبقة العاملة من الحصول على عدة مكاسب ساهمت في تحسين أوضاعها االجتماعية :الحد من
تشغيل األطفال و النساء ،تحديد ساعات العمل ،التأمين ضد المرض و حوادث الشغل ،العطلة
األسبوعية و السنوية ،حق اإلضراب و االنتماء النقابي...

12ن
11ن
13.5ن

13.5ن

12ن
11ن

الموضوع الثاني:
 الجانب المنهجي.
 الجانب الشكلي.
12ن
 المضمون المعرفي :يفترض توظيف المعطيات التالية:
 -0وسائل و أساليب التوسع االمبريالي:
أ -الوسائل:بعثاتعلميةواستكشافية،حركاتتبشيرية،مناوراتديبلوماسيةفيشكلمؤتمراتواتفاقيات
تجارية،تدخلعسكري...
13ن
ب -األساليب:نظامالحكمالمباشرونظامالحكمغيرالمباشر...

 -2مظاهر االستغالل االقتصادي االمبريالي في القارة اإلفريقية:
أ -فيالميدانالفالحي.
ب -فيالميدانالصناعي.

ج-فيالميدانالتجاري.
12ن
 -3االنعكاسات االجتماعية لالستغالل االستعماري في إفريقيا:
تفكيكالروابطاالجتماعيةالتقليدية،ضعفالخدماتاالجتماعية،ظهورنخبجديدةمرتبطةباالستعمار،
الهجرةالقروية،انتشارالفقرواألوبئة،تزايدواتساعالمدن...
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