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 ************************خالل الوحدات الدراسية المقررة  دربت عليهستقوم كفاياتك في مادتي التاريخ والجغرافيا وفقا لما ت

 نقط (10:) االشتغال بالوثائق:التاريخالوضعية االختبارية في  - أوال      
 .ا في الوثائق اآلتية ثم أجب)ي( على المطلوبتمعن)ي( جيد                     

  

ييد التحصينات في العرائش والرباط وطنجة،وكذلك وظف أغلب المتعلمين بالخارج في ورشات تش..." 

في مصنع السالح المعروف بدار المكينة في فاس.ولم تسند سوى لقلة قليلة منهم مناصب التخاذ 

قصا  من قل  أضاا  المخن  القدمم لتوسسهم مما اكتسل  ؤلال  اللللة من ضلو  لإلالقرار..)وتعرضوا( 

أكدوا لسيدؤم أ  طللة اللعثات بعد قاائهم لسنوات في أوربا ضادوا ومهارات..المقربين من الحسن األول 

منها من دو  كفا ات مشهد لها،وأقصى ما تعلموه ؤو ضوائد النصارى..ومجدر بنا أال نغض اللرف ضن 

ضاملين حاسمين إضافيين،أولهما كو  ؤذه النخلة وظفت في زمن متأخر كانت اللالد خالل  منهكة 

 أما  إدارة متكتلة وضتيقة ومعقدة وتشتغ  بلرق تقليدمة." اسيا،وثانيهما قلة ضددؤماقتصادما ومنقسمة سي
           محمد حاتمي،رسمة "ت 1912- 1830العروي:"األصول االستماضية والثقافية للوطنية المغربية هللاضلد                                              

 .399– 397صص، 2016، 1محمد سادور،المركن الثقافي العربي،بيروت،ط                                             

 :2الوثيقة 

وطلب المغرب انعقاد ملتمر دولي للنظر في مسألة"اإلصالحات"التي ترمد فرنسا فرضها ضلى ..."

ف لفرنسا اضتر ...1906المغرب بمفردؤا..انعقد الملتمر في مدمنة الجنمرة الخارا  اإلسلانية في منامر

.وقرر إنشا  بنك مخنني .بالمصلحة الخاصة في المغرب،وانتدبها لتنظيم شرطة المراسي المغربية.

..كما منح ميثاق الجنمرة لألسانب حق شرا  األمالك العقارمة .حصلت في  فرنسا ضلى حصة األسد

لحاضرة في بدو  إذ  من المخن .وفتح المجال لالستغالل االقتصادي لجميع الدول ا ، بالمغرب

 الملتمر،ضن طرمق إقرار سياسة اللاب المفتوح."
    .73- 71،صص 2009، 1ضالل الخدممي:"الحركة الحفيظية أو المغرب قلي  فرض الحمامة الفرنسية" دار أبي رقراق،ط                       

  :3الوثيقة 

وأربكت العدمد من  "زضنضت انتصارات الرمفيين االستعمار االسلاني واالستعمار الفرنسي

حساباتهما.وكا  من مظاؤر ؤذا اإلرباك بالنسلة للفرنسيين إنها  مهمة المقيم العا  ليوطي وتفتيت كتلة 

اليسار الفرنسي...وإذا كا  الكفاح المسلح قد ؤن المغاربة نفسيا نتيجة ما حقق  من انتصارات،فإ  الناال 

واصلت نخلة المد  ؤذا النوع من الناال بعد استسال  السياسي ؤو ما تم استلهام  من تلك الثورة،لما 

القائد الرمفي..أكد أحد الوطنيين ضلى أ  حرب الرمف شكلت ضام  ثقة أو استرساع الثقة بالنفس بعد 

 ،كما شكلت تجدمدا حقيقيا للامير الوطني في المغرب." 1912مأساة
   ،  محمد معروف الدفالي:"أصول الحركة الوطنية بين السلفية المجددة والسلفية الجدمدة                                                  

 . 211- 210صص، 2014، 1مجلة أم  للتارمخ والثقافة والمجتمع،ط                                                           
 

****************** 
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 :  ألســـئلةا 
 

  ( 1.....................................)....................( الوثائق في سياقها التارمخي...............ضع)ي  – 1

  ( 2........................................................)ي:....................أتيا ما مضرف)ي( تعرمفا تارمخ – 2

 محمد بن ضلد الكرمم الخلابي -الحمامة                                           

  ( 3...........................)...........................ي:..................مأتحدد)ي( انلالقا من الوثائق ما   – 3

 :ضوام  ضرقلة ضم  اللعثات اللالبية بعد العودة للمغرب؛ 1من الوثيقة   -            

 ؛  1906 :أؤم قرارات ملتمر الجنمرة الخارا  سنة 2من الوثيقة   -            

 الرمف.منلقة :مخلفات المقاومة المسلحة ب 3من الوثيقة   -            

  ( 2...............).....................................ركب)ي( الفكرة األساس التي تربط بين الوثائق.......  – 4

 نشأة الحركة الوطنية  المغربية وناالها ضد النظا  ظروف  ة تلرز )من( فيها اكتب )ي( فقر - 5

  (2...)...................................................................:...  خالل الثالثيناتما بين  االستعماري     

 
 

****************** 

 نقط(10نتاج مقال: :) إجغرافياالوضعية االختبارية في الـ  ثانيا 

 اكتب)ي( في أحد الموضوعين اآلتيين حسب اختيارك :

 :األول* الموضوع  

   معاني المجال الحاري والمجال الرمفي الوطني من تفاوتات سوسيومجالية  بين سهات المغرب،              

 تقو   الدولة بمجهود كلير لمعالجتها قلاضيا ومجاليا.           

 

 ي:أتموضوضا مقاليا تلرز)من( في  ما مكتب)ي( أ                

 مظاؤر أزمة المدمنة المغربية؛   -                     

 أؤم العوام  المفسرة لها؛   -                     

 التوسهات المجالية لسياسة إضداد التراب الوطني.   -                     

     

 : الثاني  * الموضوع

  تعتلر الوالمات المتحدة األمرمكية و االتحاد األوربي من أؤم األقلاب االقتصادمة في المجال            

 بحكم إمكاناتهما الهائلة. ، العالمي          

 

 ي:أتموضوضا مقاليا تلرز)من( في  ما مكتب)ي( أ              

 مات المتحدة األمرمكية واالتحاد األوربي؛الوالك  من مظاؤر قوة قلاع التجارة ب   -                    

 أؤم العوام  التنظيمية المفسرة لقوة ؤذا القلاع؛   -                    

 .ك  من الوالمات المتحدة األمرمكية واالتحاد األوربيمشاك  وتحدمات    -                    
 

*********************** 

 :مالحظة هامة  

 ن. ( للجانب المعرفي في كتابة المقال ) انتقاء المعلومات ،صحتها ،تنوعها وترابطها( 7)  -تخصص :                  

 ن. ( للجانب المنهجي : مقدمة مناسبة ، وضوح ومنطقية التصميم ، خاتمة مناسبة . 2)  -                               

              ، اللغة ، حسن تقديم الورقة .  جغرافيلجانب الشكلي : التعبير اللن. (  1)  -                                      

 

 

 


