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1ـ التحويل:مبيان بالمنحنى التطوري(احترام معايير انجاز المبيان؛مالءمة المقياس،العنوان،المفتاح الدقة في الرسم ،الجمالية)...

2ـ الشرح الجغرافي (:تقبل اإلجابات التي تقترب من المعنيين اآلتيين أو ما يفيدهما)
*ـ سياسة إعداد التراب الوطني  :سياسة اعتمدها المغرب لتنظيم المجال بهدف التخفيف من التباينات بين الجهات وتحقيق
التنمية الشاملة و المندمجة والمستدامة ،مع مراعاة خصوصيات كل جهة و احترام التنوع واالختالف الموجود.
*ـ التهيئة الحضرية  :مختلف عمليات التدخل و اإلعداد التي تنجزها الدولة لضبط توسع المدينة وتنظيم مجالها الجغرافي
عمرانيا و اقتصاديا...
3ـ وصف وتيرة تطور نسبة التمدين بالمغرب وتفسيره:
 ـ الوصف من المبيان :تطور ظاهرة التمدين بالمغرب بوتيرة سريعة بين  1791و  2111بنسبة  % 2,,2في مدة 01
سنة مع توقع استمرار في هذه الوتيرة في أفق سنة  2121لتصل إلى ...% 22
 التفسير من مكتسبه المعرفي  :يفسر تطور نسبة التمدين بأهمية النمو الديموغرافي، ...العامل التاريخي  ...وضعية
مجال العالم القروي ...ــــ< الهجرة القروية  ...استقطاب المجال الحضري لمختلف الخدمات واألنشطة اإلقتصادية...
0ـ استخالص التحديات الكبرى التي تواجه سياسة إعداد التراب الوطني للمجال الحضري بالمغرب(يستخلص ثالثة من التحديات تندرج
في معنى ما يلي * :ـ تحدي تدبير وتعمير وتجهيز المجال الحضري ( السكن والسكن غير الالئق والمضاربة العقارية* ...ـ تحدي
ديموغرافي و اجتماعي ( كثرة السكان ،الشغل  ،الفقر ...تجهيزات الضرورية للمدينة (مثل الطرق  ،النقل ،المرافق اإلجتماعية والصحية
و الخدماتية واالقتصادية والبيئية )...تحدي المدن العتيقة (التدهور واإلندثار ،صعوبة اإلنقاذ  ،صعوبات قانونية)...

( 2ن)

(1ن)

(1,1ن)

1ـ إبراز انعكاسات تطور سكان المدن على البيئة وتبيين التدابير المتخذة لمعالجة أزمة المدينة كاآلتي :
أـ إبراز االنعكاسات  :الضغط السكاني ...تزايد حجم النفايات بنوعيها بشرية وصناعية  :نفايات منزلية ،....نفايات صناعية...نفايات
وسائل النقل < تلوث الهواء< روائح كريهة  ،الضجيج  ،مشاكل شبكة التطهير والمطارح  <...تلوث شبكة األنهار و الفرشة المائية
والسواحل المستقبلة للنفايات السائلة  ...وما ينتج عن كل ذلك من مواد قابلة للتأكسد و التي تشكل خطرا على البيئة...

ب ـ تبيين التدابير :
*ـ تأهيل االقتصاد الوطني ( الحضري )  :تحسين محيط االستثمار و تحديث بنياته االقتصادية  ،تأهيل الصناعة الوطنية بالمجال
الحضري( إعادة انتشار الصناعة ،إقامة بنيات تحتية الستقبال األنشطة الصناعية في شكل مناطق صناعية مجهزة بالمدن
الكبرى كالمنطقة االقتصادية الحرة بطنجة) .
*ـ السياسة الحضرية  :معالجة التباينات الحضرية بتنمية األساس االقتصادي للمدن  +محاربة السكن غير الالئق  +توجيه
التخطيط الحضري لخدمة أهداف سياسة المدينة ...
*ـ حل إشكالية العقار  :التحكم في سوق العقار بالمدن ،وبناء مدن جديدة تتوفر على كافة الخدمات الضرورية و تستجيب
لحاجيات ذوي الدخل المحدود.كسال الجديدة مثال .

(1,1ن)

(2ن)

ملحوظة
تقبل أجوبة المترشح في حالة مفككة ومجزأة أو مركبة في مفاهيم وتصنيفات مجمعة

(2ن)
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IIـ مادة التاريخ:الموضوع المقالي 11/11ن

2ـ الموضوع األول :
يقوم إنجاز المترشح بناء على ثالثة معايير:

المعيار األول منهجي :
*ـ مقدمة مناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) بتأطير الموضوع وطرح األسئلة المناسبة لمعالجته؛
*ـ تصميم مناسب  :يقسم المترشح (ة) عرضه التحليلي إلى فقرات يحكمها منطق مستمد من األسئلة المطروحة في المقدمة.

(2ن)

*ـ خاتمة مناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) باستخالص عام مع فتح الموضوع على امتدادات منطقية.

المعيار الثاني معرفي :
 ملحوظة  :ينبغي تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر األساسية دون التقيد بالجزئيات.

*ـ الفقرة األولى :ـ التحوالت االجتماعية والفكرية المرافقة لتطور النظام الرأسمالي خالل القرن التاسع عشر:
ـ التحوالت اإلجتماعية  :تحول ديموغرافي عام وتطور السكان الحضريين  ،خروج المرأة للعمل ،تشغيل األطفال ،انقسام
المجتمع األوربي إلى طبقتين متميزتين من حيث ظروف العيش والثقافة  ....بورجوازية غنية من كبار رجال األعمال
بالمدن ثم طبقة عمالية ...
ـ التحوالت الفكرية  :ظهرت مذاهب فكرية من مثل :المذهب الليبرالي الكالسيكي(...أدم سميث) والمذهب االشتراكي
اإلصالحي  ...والفوضوي....واالشتراكية العلمية ...
*ـ الفقرة الثانية  :ـ مظاهر تطور الحركة العمالية بأوربا خالل النصف الثاني من القرن  91م :
ـ الطبقة العاملة قبل الوعي النقابي ...النقابات  ...األمميات ...نتائج النضال النقابي بأوربا على وضعية الطبقة العاملة على
المستوىين المادي واالجتماعي ...
*ـ الفقرة الثالثة  :ـ عوامل النهضة الفكرية بالمشرق العربي خالل القرن 91م :

(1.1ن)

ـ عوامل سياسية :أزمة اإلمبراطورية العثمانية وضعفها وتكالب األطماع األوربية على أراضيها التعصب للعنصر التركي  ،اإلصالحات
السياسية في الدولة العثمانية ووالياتها  ،احتالل بعض البلدان العربية....
ـ عوامل...ثقافية  :االحتكاك بالغرب ...عودة البعثات الطالبية من الغرب ..انتشار عملية الترجمة ...ظهور الطباعة والصحافة ....
ـ عوامل اجتماعية  :تطور الطبقة الوسطى بسوريا ولبنان ومصر ...نمو الشعور القومي...تعليم المرأة ...نشاط و انتشار البعثات
التبشيرية

(1,1ن)

المعيار الثالث شكلي:
ـ لغة سليمة من األخطاء ـ خط واضح ومقروءـ شكل مقبول تقديمه
(1.1ن)
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1ـ الموضوع الثاني:
يقوم إنجاز المترشح بناء على ثالثة معايير:
المعيار األول :منهجي
 مقدمة مناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) بتأطير الموضوع وطرح األسئلة المناسبة لمعالجته؛ تصميم مناسب :يقسم المترشح (ة) عرضه التحليلي إلى فقرات يحكمها منطق مستمد من األسئلة المطروحة في المقدمة؛ خاتمة مناسبة :يقوم فيها المترشح (ة) باستخالص عام مع فتح الموضوع على امتدادات منطقية.(2ن)
المعيار الثاني :معرفي
 ملحوظة :ينبغي تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر األساسية دون التقيد بالجزئيات

 الفقرة األولى  :مظاهر االستغالل االستعماري للمغرب في الميدان االقتصادي :
ـ مظاهر االستغالل االستعماري  :في القطاع الفالحي  ........:في القطاع المالي  ........:في القطاع الصناعي......:
في القطاع التجاري:على المستوىين الداخلي والخارجي ...........:
*ـ الفقرة الثانية  :المقاومة المسلحة المغربية لالحتالل اإلستعماري في كل من األطلس المتوسط والريف.
ـ المقاومة المسلحة باألطلس المتوسط  :مقاومة موحا أوحمو الزياني مجال المقاومة  ...مدتها والمعارك تفسيراالنتصارات
والفشل...، ...

(2ن)

ـ مقاومة الريف لالحتالل اإلسباني :محمد بن عبد الكريم الخطابي وقيادة المقاومة ،....مميزات هذه المقاومة عن غيرها ،....
مجال المقاومة ...مدتها  ...المعارك  ،تفسير االنتصارات والفشل،...
ـ الخالصة العامة  :عالقة توقف المقاومة المسلحة بظروف اإلستغالل اإلستعماري وربطها بموضوع الفقرة الثالثة .....
*ـ الفقرة الثالثة  :ـ مظاهر تطور الحركة الوطنية المغربية خالل الثالثينات من القرن  21م.
ـ تاسيس أحزاب سياسية ( :كتلة العمل الوطني  ،حزب اإلصالح الوطني ،حزب الوحدة المغربية)

(2.1
ن)

ـ وضع برامج مطالبة سلطات الحماية باإلصالحات  :إدارية  ،...إجتماعية ، ...اقتصادية ومالية...
ـ تأسيس منابر إعالمية ذات صبغة وطنية(....جرائد)..
المعيار الثالث شكلي...:
ـ لغة سليمة من األخطاء

ـ خط واضح ومقروء ـ شكل مقبول تقديمه
************************************

(2.1ن)

