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التاريخ والجغرافيا (السلم)

مدة اإلنجاز

المعامـل

التعليم األصيل  /مسلك اللغة العربيــة

 3321س

2

عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
عناصر اإلجابة

الموضوع

األول :مادة التاريخ (اشتغال على وثائق ) [ 01نقط ].

سلم
التنقيط

 – 0اإلطار التاريخي للوثائق الثالت 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :
تندرج الوثائق ضمن التطورات التي شهدها القرن التاسع عشر وباألخص حركة التوسع االبمرريالي في القارة
اإلفريقية 3

2ن

 – 3دوافع حركة التوسع اإلبمرريالي بمن خالل الوثيقة رقم 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333:1
 فائض اإلنتاج والرأسمال وقلة فرص االستثمار داخل أوربا 3
 األزبمات االقتصادية الدورية والتي عرفتها الدول األوربية  ،بما دفعها إلى الرحث عن بمستعمرات 3

2ن

 – 2بمناطق التوسع االستعماري الرريطاني بمن خالل الوثيقة رقم  3ونظام الحماية 333333333333333333333333333333 :

2ن

 التوسع في إفريقيا الجنوبية ( بوتسوانا -جنوب روديسيا – ساحل الذهب –نيجريا ) وإفريقيا الشرقية ( كينيا –
أوغندا – زنجرار – السودان ) 3
 نظام الحماية  :أسلوب إدارة غير بمراشرة يحافظ على بمؤسسات الدولة المحمية تحت إشراف إدارة أجنرية 3
 – 4بمظاهر االستغالل االستعماري و انعكاساته 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :

2ن

 بمظاهر االستغالل االستعماري  :االستحواذ على األراضي الزراعية – شراء األراضي – قانون حيازة األرض –
احتكار تجارة الرضائع التسويقية – الديون – التخصص في بعض المحاصيل الزراعية 333
 آثار االستغالل االستعماري  :تراجع اإلنتاج الموجه للتغذية – المجاعة –األبمراض – ارتفاع وفيات األطفال –
تراجع عدد السكان 333
 – 5أشكال الضغط االستعماري على المغرب بمن خالل الرصيد المعرفي 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333:
 قصف عدة بموانئ بمغربية 3
 بمعركة إيسلي وبما ترتب عنها بمن بمعاهدات 3
 حرب تطوان ودورها في التغلغل اإلسراني بالمغرب 3333
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السلـم

سلم
التنقيط

الثاني :مادة الجغرافيا (اختياري بين موضوعين ) [ 01نقط ].

االختيار األول :
 - 1الجانب المنهجي 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :
 بمقدبمة بمناسرة  :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال والتساؤالت 3 وضوح وبمنطقية التصميم 3خاتمة بمناسرة – 3العرض :
أ -الوضعية الديموغرافية :
 تطور الساكنة نتيجة ارتفاع المؤشر التركيري للخصوبة 333333333333333333333333333333333333333333333333333333
 زيادة بمعدل الفئات النشيطة …
 توزيع غير بمتكافئ للساكنة (ارتفاع الكثافة بالمنطقة األطلنتيكية ) 3
 بمؤشر التنمية الرشرية بمتوسط يفسر بالوضعية السوسيو -اقتصادية (بمحدودية الدخل الفردي  ،تحديات
اجتماعية كالرطالة وضعف الخدبمات الصحية وبمشكل السكن وعابمل األبمية (333
ب – بمستوى التنمية الرشرية 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333:
 ارتفاع تدريجي لمتوسط أبمد الحياة 3
 ارتفاع بمعدل األبمية لدى الكرار والنساء رغم التحسن النسري 3
 بمشاكل سوسيو اقتصادية تتمثل في بمشكل السكن وضعف الخدبمات الصحية وارتفاع نسرة الرطالة في
أوساط الفئة النشيطة وتدني الدخل الفردي333
 اختالف بمستوى التنمية حسب الجهات المغربية 3
ج -االختيارات الكررى التي اعتمدتها سياسة إعداد التراب الوطني 33333333333333333333333333333333333333333333333333333:
 تأهيل االقتصاد الوطني
 تأهيل العنصر الرشري
 تدبير الموارد الطريعية والمحافظة على التراث
 السياسة الحضرية
 التنمية القروية وحل إشكالية العقار

2ن

3ن

2ن

2ن

بملحوظة يمكن للمترشح إدبماج عنصري التنمية القروية وإشكالية العقار بشكل ضمني في عناصر الجواب3

 – 2الجانب الشكلي  :التعرير الجغرافي – لغة سليمة – شكل التقديم 3333333333333333333333333333333333333333333333333333
**********************************************

االختيار الثاني :
 - 1الجانب المنهجي 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :
 بمقدبمة بمناسرة  :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال والتساؤالت 3 -وضوح وبمنطقية التصميم  3خاتمة بمناسرة
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1ن
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2ن
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 –2العرض :
أ  -أثر بمداخيل النفط في التنمية االقتصادية للدول النفطية 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
 أهمية النفط في تنمية الموارد المالية والرفع بمنها كمورد رئيسي لمداخيل الرلدان العربية النفطية 3
 دور النفط في التنمية الصناعية [ الصناعة االستخراجية للرترول -صناعة التكرير -الصناعات
الرتروكيماوية ]333
 المساهمة الرئيسية للنفط في التنمية الفالحية بمن خالل تطوير الزراعة و تربية المواشي 3
ب – انعكاس بمداخيل النفط على الجوانب االجتماعية للرلدان العربية النفطية333333333333333333333333333333333333333333333 :
 انتقال بمجتمعات هذه الرلدان بمن بمجتمعات بدوية وريفية إلى بمجتمعات حضرية 3
 ظهور تجمعات حضرية كررى وارتفاع بمستوى عيش السكان (الرفاهية االجتماعية) 3
 توفير بمختلف الخدبمات االجتماعية كالصحة والتعليم  333وارتفاع بمستوى التنمية الرشرية بهذه الرلدان 3
 زيادة عدد العمال األجانب بالرلدان العربية النفطية إلى درجة فاق بمعها عددهم عدد السكان األصليين
برعض هذه الرلدان 3
ج – دور الثروة النفطية في تغيير بمالبمح المجال بالدول العربية النفطية 33333333333333333333333333333333333333333333:
 أثر الثروة النفطية على تنظيم المجال الحضري والريفي 3
 اتساع ظاهرة التمدين ونشأة بمدن كررى كجدة في السعودية ودبي باإلبمارات 333 قفزة عمرانية كررى [عمارات –أبراج شاهقة – بمراكز تجارية كررى ]333 طفرة كررى في بمجال التجهيزات األساسية [ شركة عصرية بمن المواصالت – طرق سيارة –جسور –
بمطارات – بموانئ 333
 توفير بمختلف المرافق االجتماعية الصحية والتعليمية والترفيهية3333
 إقابمة شركة بمن األنابيب لنقل الرترول نحو بموانئ التصدير 3
 توسيع المجاالت السقوية العصرية – تعرئة المياه الجوفية [ النهر الصناعي في ليريا] – بمشاريع تحلية
بمياه الرحر 3333
 – 2الجانب الشكلي  :التعرير الجغرافي – لغة سليمة – شكل التقديم 3333333333333333333333333333333333333333333333333333
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2ن

2ن

3ن

1ن

