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عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
عناصر اإلجابة
الموضوع األول  :مادة الجغرافيا

سلم التنقيط

(اشتغال على وثائق ) [ 01نقط ].

 - 1نمط التنمية وسلبيات االختيار من خالل الوثيقة رقم 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333331
 أسلوب التنمية المعتمد :استثمار مداخيل النفط إلنجاز مشاريع التنمية والتحديث –استيراد التكنولوجيا
والخبرة 3
 سلبيات االختيار  :ارتفاع التكلفة –اعتماد التكنولوجيا المستوردة بدل السعي المتالكها 333

2ن

 – 3االنعكاسات (من الوثيقة رقم 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 : )3
 تحولت بعض المناطق الصحراوية إلى مراكز حضرية مأهولة في الخليج وليبيا 3
 أصبحت الدول النفطية منطقة جذب للعمالة األجنبية 3

2ن

 – 3تأثير التحويالت المالية على البلدان غير النفطية من الوثيقة 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333 3
 تأثير إيجابي  :مصدر للتوازنات المالية – مصدر لالدخار 333
 " سلبي  :مصدر غير ثابت للدخل 33 3

2ن

 – 4أثر العمالة األجنبية على الدول المصدرة للنفط من الوثيقة رقم  3والرصيد المعرفي 33333333333333333333333333333:
 من الوثيقة  :دعامة لالقتصاد – لكن تواجدها خلق ثقافة من االتكالية لدى سكان البلدان النفطية
 من الرصيد المعرفي  :المساهمة في إنجاز البنيات األساسية (طرق – مرافق عمومية  – )-توفير قوة
استهالكية – أنعاش التجارة  3لكن لها انعكاسات سلبية – كارتفاع أسعار العقار 3ظهور أحياء فقيرة 333

2ن

 – 5المعيقات التي يواجهها التبادل البيني بين بلدان العالم العربي 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :
اختالف األنظمة االقتصادية واالجتماعية بين البلدان العربية 3
تشابه المنتجات العربية 3
القيود التجارية والمالية واإلدارية 3
ضعف الدعم السياسي لالتفاقيات المبرمة والقرارات المتخذة بين الدول العربية 3
المنافسة التي تواجهها البضائع العربية من بضائع دول غير عربية كاالتحاد األوربي والواليات المتحدة
األمريكية والدول اآلسيوية  3333والتي تتمتع بمعاملة تفضيلية 3
ضعف الطاقة االستهالكية في الدول ذات الدخل الفردي المنخفض 3 333
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السلـم

سلم التنقيط

الثاني :مادة التاريخ (مقالي اختياري ) [ 01نقط ].

االختيار األول :
 - 1الجانب المنهجي 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :
 مقدمة مناسبة  :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال والتساؤالت 3 وضوح ومنطقية التصميم 3خاتمة مناسبة – 3العرض :
أ – أشكال الضغوط العسكرية واالقتصادية ما بين  1444و 33333333333333333333333333333333333333333333333333333 1481
 الضغوط العسكرية :
 معركة إيسلي سنة  1444وما نجم عنها من تنازالت ( اتفاقية لال مغنية)3 حرب تطوان ( )1481-1451وما تضمنته معاهدة الصلح مع إسبانيا من تنازالت لصالح إسبانيا 3← الهزيمتان ساهمتا في إضعاف سلطة المخزن وإرهاق خزينة الدولة 3
 الضغوط االقتصادية  :المعاهدة التجارية المغربية اإلنجليزية سنة  1458قدم خاللها المغرب تنازالت
واسعة لإلنجليز 3
ب  –-اإلصالحات االقتصادية والمالية والعسكرية 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
 اإلصالحات االقتصادية والمالية  :في المجال الصناعي  :إحداث صناعات عصرية كصناعة القطن
3وصناعة السالح  3في المجال المالي  :سك النقود في أوربا ابتداء من ، 1441ضبط أسعار العملة
المغربية ،
 اإلصالحات العسكرية :إرسال بعثات عسكرية إلى الخارج  ،استقدام خبراء أجانب لتدريب الجيش
،استيراد األسلحة من الخارج 333

2ن
2,2ن

2,2ن

ج – مظاهر األزمة المغربية ما بين  1115و 3 1111
 تداعيات زيارة غيوم الثاني لطنجة سنة  1115واندالع أزمة ألمانية فرنسية انتهت بمعاهدة الجزيرة
الخضراء سنة 3 1118
 األزمة األلمانية الفرنسية ل  ( 1111أزمة أݣادير) 3333والتي انتهت بالتوافق الفرنسي األلماني 3

2ن

– 3الجانب الشكلي  :التعبير التاريخي – لغة سليمة – شكل التقديم 333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

1ن

االختيار الثاني :
 - 1الجانب المنهجي 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :
 مقدمة مناسبة  :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال والتساؤالت 3 وضوح ومنطقية التصميم  3خاتمة مناسبة - 3العرض :
أ -التحوالت االجتماعية وبروز الفكر االشتراكي خالل القرن التاسع عشر 3
 على المستوى االجتماعي 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :
 زيادة الساكنة األوربية وباألخص الساكنة الحضرية 3 ظهور طبقات اجتماعية جديدة  :البرجوازية – الطبقة العاملة (البروليتاريا) 3 أزمات اجتماعية كالبطالة وانتشار ظاهرة تشغيل األطفال والنساء 3333 بروز الفكر االشتراكي عبر مراحل 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333:
 مرحلة الفكر االشتراكي الخيالي – الفوضوي 3 -مرحلة االشتراكية العلمية 3
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2ن
1,2ن
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عناصر اإلجابة وسلم التنقيط (االختيار الثاني )
ب – عوامل و مظاهر اليقظة الفكرية في العالم العربي خالل القرن التاسع عشر3333333333333333333333333333333:
 الحملة الفرنسية على مصر وما رافقها من احتكاك بين الحضارتين الغربية والشرقية 3
 سياسة محمد علي اإلصالحية 3
 ظهور فئة اجتماعية مثقفة جديدة 3
 دور البعثات الطالبية 3
 دور البعثات التبشيرية 3
 دور الجمعيات الثقافية 3
 دور المطبعة والصحف 3
 مناهضة سياسة التتريك 3

2ن

ج  - -مجاالت اإلصالح 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
 المجال الفكري :العودة إلى المنابع الصحيحة للدين اإلسالمي  ،االقتداء بالسلف الصالح  ،محاربة البدع ،
التوفيق بين الدين والعلم وإحياء اللغة العربية 3
 في المجال االجتماعي  :العدالة االجتماعية  ،االهتمام بالتربية والتعليم وتعليم المرأة  ،تهذيب األخالق 3
 المجال السياسي :الدعوة إلى اتحاد المسلمين ومقاومة االستعمار  ،مقاومة االستبداد333

2ن

 – 3الجانب الشكلي  :التعبير التاريخي – لغة سليمة – شكل التقديم 333333333333333333333333333333333333333333333333333333
************************************************
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