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أوال :مادج انتارَخ :االشتغال تانىثائق

()ٌ1

()ٌ 2

 .1انسُاق انرارَخٍ نهىثائك  :انجىاب َرضًٍ انسياٌ و انًجال و انًىضىع.
كم يا َمارب خضىع انًغرب نهضغىط االسرعًارٌ خالل انمرٌ  19و و يطهع انمرٌ 20و.
 .2انشرح انرارَخٍ َ ( :مثم كم شرح سهُى ويركس وذًُخ َ 0,5مطح نكم جىاب صذُخ )
يؤذًر فُُُا  -يؤذًر يذرَذ ــ يؤذًر انجسَرج انخضراء ــ اإلصالداخ

()ٌ 3

()ٌ 2

 .3االسرخراج يٍ انىثائك :
أ – انىثُمح  : 1انسُاسح انرٍ َهجرها انذول األورتُح نهضغظ عهً انًغرب :اسرغالل انرجارج كىسُهح نهرذخم فٍ انًجال انًغرتٍ
و عسل انذونح عٍ انًجرًع.
ب -انىثُمح  - :2دوافع اإلصالداخ  :انضغىط انعسكرَح ( هسائى إَسهٍ  ،ذطىاٌ ، )..ــ انضغىط االلرصادَح وانذَثهىياسُح
(االذفالُاخ انرجارَح .وقراراخ يؤذًرٌ يذرَذ وانجسَرج انخضراء
انىثُمح  * :3أسثاب فشم اإلصالداخ  :ذذخم انذول األورتُح فٍ ذذتُر شؤوٌ انًغرب انًانُح  ،انمضائُح ...
ج  -انىثُمح *: 4دوافع اهرًاو اسثاَُا تانًغرب:
ـفمذاٌ يسرعًراذها فٍ أيرَكا انالذُُُحوآسُا
ـ انمرب انجغرافٍ نهًغرب كسىق نهرصرَف ويىرد نهثرواخ انطثُعُح
* انعىايم انًساعذج  :ـ انثغىر انًغرتُح انًذرهح يٍ طرف إسثاَُا
ـاالسرفادج يٍ يمرراخ االذفاق انىدٌ .1904
ايرُازاخ الرصادَح ،ولضائُح  ،ويانُح ...

 .4ذركُة انفكرج األساش :كم يا َمارب :
()ٌ 2
انضغىط االسرعًارَح عهً انًغرب وااليرُازاخ انرٍ دصهد عهُها انمىي اإليثرَانُح،واليذاوالخ اإلصالدُح نميخسٌ انًغرتٍ
وفشهها .
 .5كراتح فمرج دىالإلصالداخ انعسكرَح وااللرصادَح  .يٍ خالل انرركُسعمي:
ـئصالدُاخ عسكرَح :إرسال تعثاخ طالتُح واسرمذاو خثراء عسكرٍَُ وإلايح يُشآخ عسكرَح ...
............
ـ إصالدُاخ الرصادَح  :إَشاء يصاَع ،وتُُح ذذرُح ( يراسٍ  ،لُاطر ،أسىاق ،)...و إدخال يسروعاخ جذَذج ،وإجراءاخ
َمذَح وضرَثُح ...
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ثاوُا :مادج انجغرافُا :االختُار تُه مىضىعُه مقانُُه
انمىضىع األول:

ـ أوال:الجانب المنهجي:مقدمة مناسبة ( 1ن)ـ وضوح ومنطقٌة التصمٌم ( 0,5ن) ـ خاتم مناسبة(0.5ن)
 ثانيا:الجانب الشكلي :التعبٌر الجغرافً ـ سالمة اللغة ـ شكل تقدٌم المنتوجـ ثالثا :الجانب المعرفي:
( )ٌ 1.50ا  -المبادئ الموجهة لسياسة إعداد التراب الوطني - :تدعٌم الوحدة الوطنٌة وتفعٌل أشكال التضامن –
تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة – المحافظة على توازنات الموارد الطبٌعٌة والثقافٌة وتطوٌرها و
المحافظة على البٌئة – نهج أسلوب المشاركة المواطنة للسكان فً تدبٌر الشأن العام....
ـ تحقٌق التنمٌة الشاملة والمندمجة ...

ٌ2

ٌ 1.50

()ٌ 2

اا-مظاهر أزمة المدينة و تفسيرها ٌ :قبل كل ما ٌقارب مظاهر األزمة و تفسٌرها و ٌمكن االستئناس بما
ٌأتً:
* مظاهر أزمة المدينة :
 على المستوٌٌن االقتصادي و االجتماعً: على مستوى التجهٌزات على المستوى البٌئً....* تفسير أزمة المدينة المغربة:
 العامل الدٌمغرافً :التكاثر الطبٌعً و الهجرة القروٌة ... العامل االجتماعً :انتشار الفقر و الهشاشة و األمٌة و قلة الوعً ...العامل التنظٌمً:عدم تطبٌق قوانٌن التعمٌر..
ااا -أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدينة :يمكن قبول ما يتصل بمعالجة أزمة المدينة سواء تم التدخل في
إطار:
ـ التهٌئة الحضرٌة أو التدخل القطاعً عبر برامج اقتصادٌة و اجتماعٌة أو فً إطار سٌاسة إعداد التراب
الوطنً.مثل:
 -تدابٌر تقنٌة و قانونٌة و مؤسساتٌة للتهٌئة الحضرٌة  -فتح أوراش ومشارٌع لتهٌئة المدن وتأهٌلها

ـ برامج اجتماعٌة  :برامج السكن االجتماعً ( مدن بدون صفٌح)  ،برامج محو األمٌة و تحسٌن ظروف
 ............العٌش و السكن ـ خلق وتشجٌع المقاوالت الصغرى والمتوسطة ـ إعداد مناطق صناعٌة على هامش المدن
.
الكبرى ـ تفوٌت خدمات الكهرباء و الماء و التطهٌر و النظافة للشركات األجنبٌة فً إطار التدبٌر المفوض
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.................................................
انمىضىع انثاوٍ:
ـ أوال:انجاوة انمىهجٍ :يمذيح يُاسثح ()ٌ 1ـ وضىح ويُطمُح انرصًُى ( )ٌ 0,5ـ خاذى ج يُاسثح()ٌ0.5
 -ثاوُا:انجاوة انشكهٍ :انرعثُر انجغرافٍ ـ ساليح انهغح ـ شكم ذمذَى انًُرىج
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ـ ثانثا :انجاوة انمعرفٍ:
ـ مستوى التنمية بالمنطقة العربية:
* تباٌن على مستوى الدخل بٌن البلدان النفطٌة وغٌر النفطٌة ..
* تباٌن على مستوى التعلٌم بٌن منطقة ترتفع بها نسبة األمٌة (مورٌتانٌا/الٌمن )..وأخرى بنسب أقل(فلسطٌن)..
* تباٌن فً التأطٌر الطبً بٌن دول الخلٌج وباقً دول المنطقة العربٌة ...
ـــ االنعكاسات :
* االجتماعٌة  :التنفل من الترحال إلى االستقرار ،وتوفٌر الخدمات االجتماعٌة والصحٌة ...
* االقتصادٌة :تنشٌط الرواج التجاري  ،وتحول المدن إلى مراكزصناعٌة وسٌاحٌة ومالٌة (دبً،الدوحة)..
* العمرانٌة  :ازدهار حركة البناء وتطور البنٌة المعمارٌة ...
ـــ معيقات التبادل البيني ـ العربي :
* عدم توفر اإلرادة السٌاسٌة .
* الخالفات واألجواء السٌاسٌة القاتمة بٌن الدول العربٌة.
* االعتماد على اإلٌرادات الجمركٌة فً تغطٌة االحتٌاجات المالٌة والتنموٌة .

