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أوال _ مادة التاريخ  ( :االشتغال بالوثائق =  01نقط )
 – 1وضع الوثائق في سياقها التاريخي :العالم اإلسالمي -القرن التاسع عشر الميالدي -التدخل األجنبي في العالم
اإلسالمي2(...........................................................................................................................ن)
 – 2التعريف التاريخي للمصطلحات واألعالم 2(..............................................................................ن)
 معركة إيسلي  :معركة دارت بين الجيش الفرنسي المدرب والمسلح بشكل جيد ،والجيش المغربي الذيظل محافظا على نظامه التقليدي وانتهت بانهزام الجيش المغربي في غشت. 1411
 معركة تطوان :دارت وقائعها بين اسبانيا والمغرب ، 1481- 1481انتهت بانهزام الجيش المغربي ،وفرضغرامة مالية باهظة عليه من طرف اسبانيا.
 التنظيمات:تطلق على حركة اإلصالح الواسعة التي عرفتها اإلمبراطورية العثمانية خالل القرن ،11خاصة فيعهد السلطان عبد المجيد.
 محمد علي ) 1411- 1681(:حاكم مصر وواليا عليها خاضعا للسلطان والباب العالي ،بين( 1418و1414)،استطاع التغلب على اإلنجليز ،ويرجع له الفضل في تحديث مصر على أسس سياسية وإدارية واقتصادية
واجتماعية.
 – 3استخراج المعطيات التاريخية من الوثائق2(................................................................................:ن)
من  1و 2و 3مظاهر اإلصالح في مصر وتونس والمغرب:
 مصر:إرسال البعثات الطالبية إلى الخارج-تحديث الجيش-تحديث الصناعة والتعليم العصري؛ تونس:سعي خير الدين التونسي بواسطة التنظيمات إلى إرسائها على صعيد مؤسسات اإلدارة المركزية ومرافقهاالمحلية واإلقليمية،أو على مستوى تنظيم الجهاز القضائي،واالهتمام بمشكل التجنيس والحمايات القنصلية،وإصالح
قطاعات االقتصاد والمالية والحبوس والتعليم العمومي..؛
المغرب:تحديث الجيش عن طريق إنشاء مدرسة المهندسين،وإرسال بعثات إلى الخارج وتأسيس جيشنظامي.وإصالح جبائي ،وتنظيم إدارة الضرائب ووزارة الخارجية ودار السكة ومصنع األسلحة..
 –1موقف بعض الفئات االجتماعية من اإلصالح 2(............................................................................:ن)
 في المغرب : رفض بعض الفئات لإلصالح (الحرفيون و الفقهاء ) ؛ عدم انخراط العلماء في اإلصالح.... –8أهم الضغوط االقتصادية والدبلوماسية التي تعرض لها المغرب في بداية القرن 2(..............................: 11ن)
 ضغوط مالية :تهافت تجاري على المنتجات الفالحية المغربية-تسرب البضائع األوربية إلى السوق المغربية-ارتفاع األسعار للمنتجات المحلية-خلق أزمة في التموين الداخلي عن طريق التجارة غير مرخص لها مع األجانب-
اتفاقيات تجارية غير متكافئة....
 ضغوط دبلوماسية  :محاولة نابليون عزل المغرب عن انجلترا باقتراح مساعدته من اجل تحرير الثغور المحتلة توقيع اتفاقية 1611بين المغرب واسبانيا-ضغوط أوربية لفرض توسيع التمثيل الدبلوماسي بالمغرب -توقيع الصلحمع البحارة االمريكان 12أكتوبر 1413م بوساطة انجليزية...
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عناصر اإلجابة و سلم التنقيط (تابع)
ثانيا _ مادة الجغرافيا :إنتاج مقال =(  01نقط )
* الموضوع األول :
_ الجانب المنهجي  :مقدمة مناسبة  ،وضوح و منطقية التصميم  ،خاتمة مناسبة 14(.........................................ن)
_ الجانب الشكلي  :التعبير الجغرافي  ،اللغة  ،حسن تقديم الورقة 10( .......................................................ن)
_ الجانب المعرفي  :انتقاء المعلومات  ،صحتها  ،تنوعها وترابطها …

 – 1سياسة إعداد التراب 1(..........................................................................................................:ن)
تمثل سياسة إعداد التراب الوطني مقاربة جديدة تستند إليها مديرية إعداد التراب الوطني ،من خالل مشروع التصميم
الوطني إلعداد التراب ،من اجل تدبير مختلف مكونات التنمية المستدامة..؛
 – 2المبادئ العامة الموجهة لسياسة إعداد التراب وآليات تنفيذها 2(............................................................:ن)
أ -المبادئ-:االنسجام بين اإلنسان ومجاله-تدعيم الوحدة الوطنية-التضامن بين مكونات التراب الوطني-تنمية ممركزة
على اإلنسان-النجاعة االقتصادية والتماسك االجتماعي-الديمقراطية والمشاركة.
ب -اآلليات:هياكل إعداد التراب(اللجنة الوزارية-اللجنة الوطنية الدائمة إلعداد التراب-اللجنة الجهوية إلعداد التراب)
ج -اإلطار القانوني إلعداد التراب والتنمية المستدامة(الميثاق الوطني إلعداد التراب والتنمية المستدامة-القانون اإلطار
إلعداد التراب والتنمية المستدامة)
د -الفاعلون في سياسة إعداد التراب:إعداد تحديد ادوار الفاعلين(الدولة-إدارة إعداد التراب-الجماعة المحلية-المجتمع
المدني).
 - 3دواعي سياسة إعداد التراب الوطني و توجهاتها الكبرى 2(............................................................:ن)
 1دواعي سياسة إعداد التراب -:ضعف وتيرة التنمية االقتصادية  -انحباس شريحة عريضة في وضعية الفقر
 فقر العالم الحضري داخل مثلث(البيضاء -طنجة -فاس)  -فقر العالم القروي(المناطق الجنوبية)والشرقية) سيادة مظاهر العجز-.على المستوى االقتصادي واالجتماعي والبيئي:مراكمة نقص العجز ،والضغطالسكاني في مناطق البور -كبح التنمية االقتصادية في المدن-الشطط في التعامل مع مواردنا الطبيعية..
 8التوجهات  :تنمية العالم القروي ...تأهيل االقتصاد الوطني  ...تدبير الموارد الطبيعية و المحافظة على التراث ...
حل إشكالية العقار  ...تاهيل الموارد البشرية  ...السياسة الحضرية ...
 – 1تدابير التهيئة الحضرية بالمغرب 2(...........................................................................................:ن)
 التدابير:تنظيم التعمير بالمدينة(للتطابق بين وثائق التعمير وما ينجز فعليا على مستوى السكن والتجهيزاتالسوسيو -اقتصادية)(مواجهة تفشي ظاهرة البناء العشوائي الناتجة عن غياب التصاميم وطول أجال تصفية
الوضعيات العقارية)دور الوكالة الحضرية وتقليص دور المنتخبين في معالجة المشاكل الحضرية)(إعادة النظر في
التدبير الحضري وترجيح العودة إلى وحدة المدينة)؛
 أشكال التدخل في إطار التهيئة الحضرية-:تلبية حاجات السكن وتنظيم التوسع العمراني الحضري(القضاء علىالسكن الهزيل والسكن المتستر)(إحداث المدن الجديدة وما يرتبط بها من تجهيزات وخدمات)-إعادة توطين الصناعة
بالمجال المغربي-تبني مقارنة مندمجة لتهيئة المجال الحضري.
**************

* الموضوع الثاني :
_ الجانب المنهجي 14(.......................... .............................................................................. :ن)
_ الجانب الشكلي 10 (........................................................... ............................................ :ن)
_ الجانب المعرفي :
 مظاهر التحوالت السوسيو -مجالية بالدول العربية المنتجة للنفط4(..............................................:ن)
 تحول معظم السكان إلى سكان حضريين-توطين البدو الذين ارتبط استقرارهم بمشروعات التنمية الزراعية -تزايد ملحوظ للسكان وتوسيع المدن وزيادة عددها-ارتفاع المستوى االقتصادي واالجتماعي للسكان ...
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 ظهور صناعات مرتبطة بالنفط -ظهور أنماط عيش جديدة؛ واقع العمالة األجنبية ببعض دول العالم العربي وآثارها العامة:تزايد العمالة األجنبية ببعض البلدانالعربية(دول مجلس التعاون الخليجي) ..؛مساهمتها في الخطط التنموية بها؛ تعاقدات واتفاقيات عربية خاصة
بكل جوانب العمل ( دول جنوب شرق آسيا نموذجا).
 اآلثار المترتبة عن العمالة األجنبية بدول الخليج:ديمغرافيا:يشكل الوافدون والذكور أغلبية السكان؛ ثقافيا:تراجعكبير في استعمال اللغة العربية،وتنامي عادات وتقاليد استهالكية؛اقتصاديا:تحويالت العمالت الصعبة إلى
الخارج - .عزوف قوى عاملة وطنية عن العمل مما يفاقم ظاهرة البطالة المقنعة؛اجتماعيا:ارتفاع معدالت
الذكور،و"العزاب" ،وتفاقم أزمة سكن العمالة الوافدة؛تعدد احتجاجات العمالة الوافدة مما يفسر عرقلة السير
العادي للمؤسسات.
 العوامل المفسرة لواقع مستوى التنمية البشرية والجهود المبذولة لتحسينه في العالم العربي 3(..................:ن)
 العوامل المفسرة:التطورات االجتماعية والقطاعية(ارتفاع نسبة القاعدة الفتية للسكان -وقلة المحاصيلالزراعية بسبب الظروف المناخية الصعبة في بعض الدول العربية)؛تطور اقتصادي مؤسسي متعثر ،موروث
عن دور االستعمار..
 الجهود المبذولة لتحسين مستوى التنمية البشرية:برامج اجتماعية مساعدة لألطفال ،و لألسر المحتاجة،برامجوطنية للتنمية الريفية المندمجة ،بطاقات العالجات الصحية (تونس-مصر-األردن)وغيرها.حضور هاجس
التنمية البشرية بالمغرب (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية).
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