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الشرعٌة بالتعلٌم األصٌل – علوم االقتصاد و التدبٌر*

المادة :التارٌخ و الجغرافٌا
عـــنــــاصر اإلجــــابـــــة و سلم التنقٌط
عـــنــــاصر اإلجــــابـــــة

أوال :مادة التارٌخ:

السنة األولى
الدورة العادٌة

www.9alami.com

ـ االشتغال بالوثائق

(  1ن)  1ـ انسٍاق انتارٌخً نهٕثائك انثالث( :خٕاب ٌتضًٍ :انشياٌ ـ انىخال ـ انًٕضٕع)كم يا ٌمارب انتطٕراخ
انتً شٓذتٓا أٔرتا خالل فتزج يا تٍٍ انحزب انؼانًٍح األٔنى ٔ انثاٍَح.
( 2ن)

 2ـ انشزذ انتارٌخً :الحلفاء – األزمة االقتصادٌة العالمٌة – النازٌة – المجال الحٌوي .
 3ـ االستخزاج يٍ انٕثائك:

( 3ن)

أ ـ يٍ انٕثٍمح رلى  *: 1انصؼٕتاخ انتً ٔاخٓتٓا أٔرتا تؼذ انحزب انؼانًٍح األٔنى  - :صؼٕتح االَتمال يٍ
التصاد انحزب إنى التصاد انسهى – االفتمار إنى انٍذ انؼايهح انضزٔرٌح إلػادج تُاء يا خزتتّ انحزب – إتالف
انتدٍٓشاخ ٔ انثٍُح انتحتٍح انالسيح نهتدارج – استُفاد انزصٍذ انذْثً ٔ يا ٌٕاكثّ يٍ يشاكم يانٍح.
*أثز ْذِ انصؼٕتاخ ػهى االلتصاد َٓ - :ح سٍاسح االكتفاء انذاتً ٔ تؼًٍك األسيح االلتصادٌح.
ب  :يٍ انٕثٍمح رلى  - : 2اَتظاراخ اندًاٍْز اإلٌطانٍح:
ـانحصٕل ػهى يكاَح رفٍؼح ٔ يكاسة تزاتٍح ٔ التصادٌح.
ج ـ يٍ انٕثٍمح رلى  : 3اَؼكاساخ األسيح االلتصادٌح ػهى انٕضغ انسٍاسً فً أٔرتا  - :إضؼاف األَظًح
انثزنًاٍَح انذًٌمزاطٍح ٔ تمٌٕح انذٌكتاتٕرٌح – ٔصٕل ْتهز إنى انحكى فً أنًاٍَا – انؼًم ػهى تحمٍك فكزج
انًدال انحٍٕي ٔ سٌادج حذج انتٕتز.

( 2ن)

 4ـ تزكٍة انفكزج األساص :تأسو األٔضاع انؼايح تأٔرتا خالل فتزج يا تٍٍ انحزتٍٍ.
 5ـ كتاتح فمزج حٕل دور السٌاسة التً نهجها هتلر فً قٌام الحرب العالمٌة الثانٌة:

( 2ن)
 تكوٌن األحالف و نهج سٌاسة توسعٌة أدى إلى توتر العالقات الدولٌة– األزمة البولونٌة و اندالع الحرب العالمٌة الثانٌة.
.................... .........
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الموضوع األول:
( 2ن)

أوال -الجانب المنهجً :مقدمة مناسبة ( 1ن)ـ وضوح ومنطقٌة التصمٌم( 0,5ن) ـ خاتمة مناسبة (0,5
ن)
ثانٌا  -الجانب الشكلً :التعبٌر الجغرافً ـ سالمة اللغة ـ شكل تقدٌم المنتوج.
ثالثا  -الجانب المعرفً:
ا ـ مظاهرقوة تجارة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و نموها فً الصٌن:

( 3ن)

 -مظاهر قوة تجارة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة*:

(1ن)

ـ احتالل مرتبة  1على المستوى العالمً – أهمٌة مكانة الوالٌات المتحدة ضمن المبادالت التجارٌة العالمٌة
 تنوع مواد المتبادلة و أهمٌة المواد المصنعة ضمن الصادرات– تعدد الشركاء التجارٌٌن و انتشار الرواجالتجاري األمرٌكً فً مختلف القارات....
* مظاهر نمو التجارة الصٌنٌة :
 تزاٌد قٌمة المبادالت التجارٌة الصٌنٌة بوتٌرة سرٌعة – احتالل المرتبة  2فً العالم – انفتاح الصٌن علىمختلف أنحاء العالم و غزو المنتجات الصناعٌة الصٌنٌة األسواق العالمٌة .تحقٌق فوائض تجارٌة كبٌرة......
( 2ن)

ااـ العوامل المفسرة لنمو التجارة الصٌنٌة:
 االستفادة من العوامل البشرية والتنظيمية – أهمية اإلنتاج الصناعي تحرير التجارة و تشجيع الصناعات التصديرية. -االنضمام إلى المؤسسات الدولية :مثل المنظمة العالمية للتجارة و استقطاب االستثمارات األجنبية......

( 1ن)
............
....

اااـ تحدٌات االقتصاد األمرٌكً:
* تحدٌات اقتصادٌة مثل:
ـ فائض اإلنتاج الفالحً األمرٌكً ؛
ـ عدم كفاٌة المواد األولٌة ومصادر الطاقة  ،اللجوء إلى االستٌراد و ثقل الفاتورة النفطٌة؛
ـ صعوبة تسوٌق بعض المواد من جراء حدة المنافسة الدولٌة ؛ عجز المٌزان التجاري.......
* تحدٌات بٌئٌة و اجتماعٌة مثل :الكوارث الطبٌعٌة و األخطار البٌئٌة  ،انتشار الفقر و البطالة عند بعض
الفئات......

.
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(2ن)

( 3ن)

3/3
( 1.5ن)

الموضوع الثانً:

ـ أوال:الجانب المنهجً:مقدمة مناسبة ( 1ن)ـ وضوح ومنطقٌة التصمٌم ( 0,5ن) ـ خاتم مناسبة(0.5ن)
 ثانٌا:الجانب الشكلً :التعبٌر الجغرافً ـ سالمة اللغة ـ شكل تقدٌم المنتوجـ ثالثا :الجانب المعرفً:
ا ـ مفهوم سٌاسة إعداد التراب الوطنً و المبادئ الموجهة لها:
* مفهوم سٌاسة إعداد التراب الوطنً :كل ما ٌفٌد سٌاسة تنظٌم و تهٌئة المجال بهدف التخفٌف من التباٌنات
(1.5ن) بٌن الجهات و تحقٌق التنمٌة....
* المبادئ الموجهة لسٌاسة إعداد التراب الوطنً - :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 ...

( 2ن)

( 1ن)

اا-مظاهر أزمة المدٌنة و تفسٌرها ٌ :قبل كل ما ٌقارب مظاهر األزمة و تفسٌرها و ٌمكن االستئناس بما
ٌأتً:
* مظاهر أزمة المدٌنة :
 على المستوٌٌن االقتصادي و االجتماعً: على مستوى التجهٌزات على المستوى البٌئً....* تفسٌر أزمة المدٌنة المغربة:
 العامل الدٌمغرافً :التكاثر الطبٌعً و الهجرة القروٌة ... العامل االجتماعً :انتشار الفقر و األمٌة و قلة الوعً ...العاماللتنظٌمً:عدم تطبٌق قوانٌن التعمٌر..
ااا -أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدٌنةٌ :مكن قبول ما ٌتصل بمعالجة أزمة المدٌنة سواء تم التدخل فً
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 وتأهٌلهاـ 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
.......
ملحوظة :تمنح النقطة كاملة عند ذكر المترشح  3تدخالت.

