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الموضوع المقالي األول :
التصمً ثم
م
◘الجانب المنهجً :تراعى فٌه مدى مناسبة المقدمة للموضوع وطرح المترشح لإلشكالٌة ووضوح ومنطقٌة
خاتمة
مناسبة .............................................................................................................................

(2ن)

◘ الجانب المعرفً:

 1ـ الفقرة األولى  :ـ يظبهش انزذىل انفكشٌ ثؤوسثب انغشثُخ فٍ انمشٌ  19و يٍ خالل يجبدئ ولعبَب غشدهب انفكش االشزشاكٍ...
ـ ظهىس انفكش اإلشزشاكٍ انطىثبوٌ اإلصالدٍ (،سبٌ سًُىٌ) أهى آسائه وانمعبَب انزٍ اَزمذهب ...ـ ثى انفكش انفىظىٌ(فىسٍَ
وثشودوٌ) أهى آسائه ورصىساره ػٍ انًجزًغ اإلشزشاكٍ...ـ اإلشزشاكُخ انؼهًُخ(يبسكس وإَجهض) يجبدئهب ،األفكبس انزٍ َبدد ثهب...
2ـ انفمشح انثبَُخ:انؼىايم انًفسشح نهزذىنٍُ انذًَىغشافٍ واالجزًبػٍ فٍ أوسثب خالل انمشٌ  19و..................................... .
*ـ دًَىغشافُب:ـ رذسٍ يسزىي انزغزَخ...وانصذخ< اَخفبض يؼذل انىفُبد < اسرفبع ػذد انسكبٌ < رطىس انًىاصالد < رطىس
انطت < اَزشبس انىػٍ ...
*ـ اجزًبػُب:ـ رمهص َفىر ويكبَخ ودوس األسسزمشاغُخ فٍ انًجزًغ األوسثٍ  ...ـ ًَى غجمخ انجىسجىاصَخ وارسبع يجبالد َفىرهب
وفئبرهب  ...ـ ظهىس انطجمخ انؼبيهخ ورطىسهب...رطىس انجُُبد انؼمبسَخ واإللزصبدَخ ثؤوسثب ...رطىس انًىاصالد ...انزذىل انفكشٌ....
3ـ الفقرة الثالثة  :مظاهر توتر العالقات األوربٌة نهاٌة القرن  19م وبداٌة القرن  20م وانعكاساتها على المستوى الخارجً.

(2ن)

(2ن)

*ـ مظاهر التوتر :
ـ تطور نظام األحالف وتوقٌع المعاهدات العسكرٌة السرٌة والعلنٌة منذ  1871م  ...السباق نحو التسلح  :ازدٌاد النفقات العسكرٌة ،...تطوٌر
األسلحة  ، ...التجنٌد اإلجباري  ...ـ دعم التحالفات العسكرٌة والمعاهدات بإصدار ترسانة قانونٌة وإضفاء المشروعٌة علٌها...ـ األزمات
السٌاسٌة الكبرى على مستوى أوربا والمستعمرات  :فاشودة  ...األزمات المغربٌة مطلع القرن العشرٌن...أزمتً البلقان...
*ـ انعكاساتها على مستوى خارج أوربا  :ـ تؤثر األمم الضعٌفة بطبٌعة العالقات األوربٌة  :ازدٌاد الضغوط علٌها  +تصدٌر األزمات إلٌها+
التآمر علٌها واقتطاع مناطق النفوذ منها  +جعلها مسرحا للنزاعات ...تحملها عبء هذه النزاعات....
◘ :الجانب
الشكلً....................................................................................................................................................... .

ـ نغخ سهًُخ يٍ األخطبء.
ـ خػ واظخ ويمشوء.
ـ شكم يمجىل فٍ رمذَى انًُزىج.

(3ن)

(1ن)

عناصر اإلجابة و سلم التنقيــط
مادة الجغرافٌـــــا:

( 10نقط )

 1ـ يحول معطٌات الجدول المتعلقة بالجهات التالٌة (:الشاوٌة -وردٌغة ؛ الغرب  -الشراردة -بنً حسن ؛ الدار البٌضاء الكبرى؛ الكوٌرة -
وادي الذهب؛ العٌون -بوجدور -الساقٌة الحمراء؛ تازة -الحسٌمة -تاونات) إلى مبٌانباألعمدة.

(3ن)

 -2يصف ،انطالقا من الوثٌقتٌن (1و ،)2المشاكل التً ٌعرفها المغرب:
التفاوت بٌن الجهات  ،و بدرجات متباٌنة بالنسبة للبنٌات التحتٌة( عدد السكان بالنسبة لكل سرٌر استشفائً) +،العجز فً تعمٌم التمدرس ،و
الهدر ،و التكرار ،و األمٌة ،و جودة التعلمات  ،كما تتجلى كذلك فً الفقر و االقصاء االجتماعً...
(3ن)

ٌ -3بٌن اعتمادا على الوثٌقة(،)1و م ما درسه ،األسباب المرتبطة بحاالت جهة الدار البٌضاء الكبرى ،وجهة الكوٌرة -وادي الذهب ،وجهة
تازة -الحسٌمة -تاونات.
*ـ بالنسبة لحالة جهة البٌضاء الكبرى :ترجع إلى األهمًة االقتصادٌة  ،و تركز البنٌات االقتصادٌة  ،و االجتماعٌة بها...
*ـ بالنسبة لحالة جهة الداخلة  -وادي الذهب  :تعود إلى الهجرة السرٌعة جعلت من الصعب موازنة النمو الدٌمغرافً ،و البنٌات التحتٌة...

(2ن)

*ـ بالنسبة لحالة جهة العٌون  -بوجدور -الساقٌة الحمراء :ترجع إلى أهمٌة دور الدولة فً تنمٌة المناطق الصحراوٌة...
*بالنسبة لحالة جهة تازة -الحسٌمة -تاونات مثاال للتفاوتات الجهوٌة ،و ترتبط باال ختالالت على المستوٌات  :االجتماعٌة و االقتصادٌة و
البنٌات التحتٌة ...
 -4يستخلص المترشح انطالقا من الوثائق الثالث ،و من خالل ما درسه  ،االجراءات التً اتخذتها الدولة لمعالجة المشاكل التً تتحدث عنها
الوثائق و تتمثل فً:
* تبنً استراتٌجٌات من طرف الدولة وذلك ل :
تسهٌل الولوج للخدمات الصحٌة .
ـ تقلٌل التفاوت بٌن الجهات ،و بٌن الوسطٌن القروي و الحضري.
ـ تعمٌم التمدرس ،و محاربة األمٌة،..و محاربة السكن غٌر الالئق..

ـ

ـ تبنً خطة المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة لمحاربة ظاهرة الفقر و االقصاء االجتماعٌٌن...
ـ تشجٌع القروض الصغرى و المتوسطة...
ـ تنزٌل البرنامج االستعجالً فً مٌدان التعلٌم الذي ٌرمً إلى الزٌادة فً الطاقة االستٌعابٌة للتالمٌذ( بناء مإسسات ،وداخلٌات.)...
ـ توفٌر الخدمات االساسٌة كالطرق ،و الماء ،و الكهرباء...
ـ خلق مشارٌع إنمائٌة ..و أقطاب صناعٌة...

(2ن)

عناصر اإلجابة و سلم التنقيــط
مــــادة التـــــــارٌــخ :

( 10نقط)

الموضوع المقالً الثانً:
التصمً ثم
م
◘الجانب المنهجً :تراعى فٌه مدى مناسبة المقدمة للموضوع وطرح المترشح لإلشكالٌة ووضوح ومنطقٌة
خاتمة
مناسبة.......................................................................................................................................

(2ن)

◘ الجانب المعرفً:

 1ـ الفقرة األولى  :ـ انظشوف انذونُخ وانىغُُخ انزٍ رطىسد فٍ دعُهب انذشكخ انىغُُخ انًغشثُخ يب ثٍُ  1930و و 1956و.
*ـ انظشوف انذونُخ  :ـ األصيخ االلزصبدَخ انؼبنًُخ  ،انذشة انؼبنًُخ انثبَُخ ،اغزُبل انضػُى انُمبثٍ انزىَسٍ فشدبد دشبد،...اسزمالل
ثؼط انًسزؼًشاد ثآسُب وثؼط انجهذاٌ انؼشثُخ واإلساليُخ،...ـ رؤسُس جبيؼخ انذول انؼشثُخ ...ـ رؤسُس هُؤح األيى انًزذذح
وانزىلُغ ػهً يىاثُمهب :دمىق االَسبٌ ودك رمشَش انًصُش ...،ـ رطىس انكفبح انًسهخ ظذ اإلسزؼًبس ثذول انًغشة انؼشثٍ ...
(2ن)
*ـ انظشوف انىغُُخ  :انظهُش انجشثشٌ ،...إػالٌ انذشكخ انىغُُخ ػٍ يطبنجهب اإلصالدُخ...ـ رطىس أشكبل اإلسزغالل اإلسزؼًبسٌ
نهًغشة ...ـ رؤسُس أدضاة سُبسُخ ...ـ ثذاَخ انزُسُك ثٍُ انسهطبٌ وانذشكخ انىغُُخ...ـ ظهىس انؼًم انُمبثٍ ثبنًغشة ...ـ ػمذ نمبء
أَفب ...ـ سفغ ػشَعخ انًطبنجخ ثبالسزمالل..ـ اػزمبل صػًبء انذشكخ انىغُُخ ...ـ صَبسح انسهطبٌ يذًذ انخبيس نطُجخ ـ َفٍ انسهطبٌ
يذًذ انخبيس....ـ رذىل انذشكخ انىغُُخ يٍ انًطبنجخ ثبإلصالدبد إنً انًطبنجخ ثبالسزمالل...ـ رطىس انؼًم انفذائٍ وأدذاس انجُعبء
وواد صو و ثىفكشاٌ  ...ـ ػىدح انسهطبٌ يٍ انًُفً...ـ يفبوظبد إَكس نُجبٌ واسزمالل انًغشة...
2ـ انفمشح انثبَُخ  :ـ يشادم كفبح انًغبسثخ يٍ أجم اسزكًبل انىدذح انزشاثُخ يب ثٍُ  1956و و  1979و.
ـ اسزشجؼذ يُطمخ غُجخ  ، 1957ـ رذشَش :يُبغك انًغشة انجُىثُخ واسزشجبػهب  1958 :إلهُى غشفبَخ… ـ  1969سُذٌ إفٍُ ...
ـ  1975إلهُى انسبلُخ انذًشاء ـ  1979إلهُى وادٌ انزهت .
◘ :الجانب
الشكلً..................................................................................................................................................................

(3ن)

ـ نغخ سهًُخ يٍ األخطبء.
ـ خػ واظخ ويمشوء.
ـ شكم يمجىل فٍ رمذَى انًُزىج.

(2ن)

(1ن)

