
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 2017 يوليوز:  االستدراكيةالدورة ) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست

1 

 من سلك البكالوريا

 مسلك اللغة العربية
التاريخ 
 ياوالجغراف

3 
 ساعتان ونصف

2.30 

 

 عناصر اإلجابة و سلم التنقيط
 

 نقط (  10: ) االشتغال بالوثائق = التاريخأوال _ مادة 
 ن( 1................................................)............................................السياق التاريخي للوثائق؛............. -  

 ظروف نهج سياسة اإلصالحات بدول المغرب العربي الكبير خالل القرن التاسع عشر..                       

 ن( 2................)..................................................................تعريف المفاهيم و األعالم التاريخية اآلتية:... -2

  م،انتهت بهزيمة المغرب وتوقيع معاهدة صلح  1860- 1859اسبانيا والمغرب سنةحرب دارت وقائعها بين حرب تطوان: -

 منحت اسبانيا امتيازات عديدة...   

تولى الحكم بعد وفاة والده محمد بن عبد الرحمان وتميز حكمه بالحركات التي قام بها إلى مختلف مناطق الحسن األول: -

 م. 1894مواصلة سياسة اإلصالح توفي سنةالمغرب لمواجهة األطماع األجنبية إلى جانب 

 ن( 3............................................)............................................استخراج من الوثائق ما يأتي:.............-3

  زية والمحلية والحمايات إصالح  اإلدارة المرك  ،مظاهر اإلصالحات بتونس في عهد خير الدين التونسي: 1من الوثيقة-

 القنصلية،وقطاعات االقتصاد،المالية،الحبوس، والتعليم العمومي... 

إصرار الحسن األول على إحداث جيش ظامي...تطوير   : 19،أنواع اإلصالحات التي عرفها المغرب في ق 2من الوثيقة -

 نظيما حديثا... تنشيط حركة بناء المعامل الحربية...بنيته العامة...تجديد وعقلنة أساليبه...خلق نواة قوة بحرية منظمة ت

استهداف اإلصالحات خلق شروط مواتية لضمان استغالل  : 19ق مل محدودية اإلصالحات بالمغرب فيعوا من الوثيقة -

.... أّما منظم وعقالني لصالح الرأسماليين األوربيين.ولفائدة المؤسسات االستعمارية...توفير قنوات مناسبة للربح األجنبي

مزيدا من التمازج باألجنبي ...تعزيز مصالح األوربيين وامتيازاتهم....مواجهة فئة  اإلصالحات كانت تعني عند المغاربة

 العلماء لإلصالحات بالرفض.....

 ن(  2...................)........................................................ركيب الفكرة األساس التي تربط بين الوثائق: ...ت- 4 

                    تونس والمغرب خالل القرن التاسع عشر وبعض عوامل محدوديتها....كل من بها  أهم اإلصالحات التي قام    

 ن( 2...... )...................................................ظروف العامة التي أدت إلى فرض الحماية بالمغرب.............ال -5 

.... تحول التنافس حول المغرب  20و اشتداده مع مطلع القرن 19خارجيا : ...حدة التنافس االستعماري منذ اواخر ق  -

 1905الى قضية دولية ) المسالة المغربية ( ...ابرام فرنسا مجموعة من االتفاقيات مع القوى االمبريالية ...ازمة 

 تفاقيات و التسويات ......عقد مجموعة من اال1911...ازمة 

عجز السلطان عبد العزيز  عن مواجهة األوضاع الجديدة للمغرب ...مصادقته على مقررات مؤتمر ...داخليا :  -

 ...الجزيرة الخضراء...عزله من طرف أهل مراكش ومبايعة أخيه موالي حفيظ...عدم اعتراف  الدول األوربية به

 ... 1912مارس 30معاهدة الحماية في  توقيع ... البالد التمردات الداخلية ... احتالل مناطق من
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 )تابع(  عناصر اإلجابة و سلم التنقيط

 

 

 نقط ( 10 ): إنتاج مقال =الجغرافياثانيا _ مادة  
 :  األول* الموضوع     

    
 ن(02التصميم ، خاتمة مناسبة .........................................)_  الجانب المنهجي : مقدمة مناسبة ، وضوح و منطقية       
 ن(01، اللغة ، حسن تقديم الورقة ....................................................... ) الجغرافي_  الجانب الشكلي  : التعبير       
 … نوعها وترابطها انتقاء المعلومات ، صحتها ، ت :_  الجانب المعرفي       

 

 ن( 2....................)...........................................ر بالعالم العربي:........التصحظاهرة الماء و مظاهر مشكل –1 

 3م 7700مقابل  3م 1000خصاص مائي كبير يتجلى فيما يخص نصيب الفرد من المياه سنوياالماء:  مظاهر مشكل -

...بعد ديمغرافي واقتصادي لمشكل الماء ... هيمنة قطاع الفالحة على نسبة كبيرة من مجموع المياه كمتوسط عالمي

 المستعملة ...استهالك منزلي كبير للمياه.. بعد استراتيجي لمشكل الماء بالعالم العربي ..

 لطبيعي..تملح التربة...نضوب المياه...الترمل...اإلقحال والتجفيف..تدهور الغطاء النباتي ا : التصحر ةظاهر -

 ن( 2......)...........................................المظاهر االقتصادية  ألزمة المجال الريفي وبعض أسبابها بالمغرب:.... -2 

وعدم تحقيق االكتفاء الذاتي...سيادة الزراعات المعيشية البورية...انعدام األنشطة االقتصادية  ألفالحيضعف اإلنتاج 

الموازية...التباين بين مناطق السقي الكبرى ومناطق البور الفقيرة...تدني الدخل الفردي ألغلب سكان األرياف...تردي 

 مستوى عيش الشغيلة الفالحية....

 تهميش و إهمال المجال مجال الريفي ...بطء مسلسل التنمية الريفية ......: األسباب -

 ن( 3....)................................................اء و أزمة األرياف بالمغرب:.الم الجهود المبذولة  لمواجهة مشكل  -3 

  : الماء المبذولة لمواجهة مشكل الجهود * 
  .بحر في الصحراء المغربية..إنشاء مركبات صناعية لتحلية مياه ال ...إقامة السدود الكبرى لتعبئة وتخزين مياه األنهار....

 ترشيد استهالك الماء باستعمال التقنيات الحديثة.... المياه المستعملة...معالجة 

 المبذولة لمواجهة أزمة األرياف بالمغرب: الجهود *  

 :  برامج استعجالية لتنمية األرياف تتمثل في -أ  

 ية موارد األراضي البورية ر وحماتدبي ...التنمية المندمجة للمجال الريفي برنامج  ... : برنامج التنمية االقتصادية  - 

  مكافحة التصحر وآثار الجفاف......

إطالق المبادرة ...محاربة الفقر ...خلق مناصب الشغل ... محاربة األمية ودعم التمدرس... : برنامج التنمية االجتماعية  -

  الوطنية للتنمية البشرية...

شروب والكهرباء...إصدار البرنامج الوطني للطرق القروية تزويد العالم القروي بالماء ال...  :  برامج التجهيزات -

 وتحسين الخدمات الصحية ....

انجاز مشاريع بناء السدود...إصالح ميثاق ... : دور التهيئة الريفية وإعداد التراب في معالجة أزمة الريف المغربي -ب 

 ...  تجهيز البوادي بالتجهيزات األساسيةوقوانين االستثمار الفالحي...إخراج تصاميم التهيئة الريفية للوجود ل

مشروع حوض ....  1964صادية القروية للريف الغربيوضع برامج كبرى لتهيئة األرياف منها)مشروع التنمية االقت... 

 ...  1999سنة للتنمية القروية  2020 إستراتيجية...  1994ش وتنمية أقاليم الشمالمشروع إنعا...  1968سبو
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 )تابع(  عناصر اإلجابة و سلم التنقيط

 

 : الموضوع الثاني*     
 ن(02_ الجانب المنهجي : .............................................................................. ..........................)    
 ن(01............................... ...........................................................) _ الجانب الشكلي  : .............    
 _ الجانب المعرفي :    

 ن( 3.....)...............................................:..........تشخيص وضعية الموارد المائية والغابوية وأساليب تدبيرها-1

 ارد المائية:وضعية المو*

تتميز بالتباين المجالي....تعرض الموارد المائية للتدهور   جوفية و رب على موارد مائية مهمة سطحيةتوفر المغ...  

 واالستنزاف بسبب التلوث وقلة التساقطات وتوحل السدود...

 : أساليب تدبير الموارد المائية*

 ...إصدار قانون الماء ة المائي ضاحواألإنشاء وكاالت .للماء والمناخ.. إنشاء المجلس األعلى...  تدابير قانونية تنظيمية: -

 ... 1995سنة

.تحلية مياه البحر...عقلنة استعمال  بناء السدود ...التنقيب عن المياه الجوفية...معالجة المياه المستعملة.....  : تدابير تقنية -

 الماء في السقي...

 الحفاظ على الثرة المائية...برامج إعالمية..وصالت إشهارية...التحسيس بأهمية  : تدابير تحسيسية -

   واجه إكراهات ت بالقسم الشمالي... االمجالي...تركزه اتباين توزيعه...  اتعدد أنواعه...  : وضعية الموارد الغابوية *

 (....االجتثاث والرعي الجائر...الحرائق...)االستغالل المفرط.  

 :الغابوي الغطاء  تدبير أساليب *

 .منع الرعي الجائر..(.. )تحديد الملك الغابوي إصدار مجموعة من القوانين لحماية الغابة... تدابير قانونية : -

وضع البرنامج الوطني للغابة ويهدف إلى حماية الموارد الغابوية...تحسين ظروف  .... : تدابير اقتصادية واجتماعية -

 للغابة...  المجاورين نةكاعيش الس

  1996عملية التشجير...تشجيع البحث العلمي حول الغابات...تنظيم مناظرة وطنية حول الغابة...: تدابير تقنية علمية -

 تحسيس المواطنين بأهمية الغابة اقتصاديا وبيئيا....... : تدابير تربوية تحسيسية -

 ن( 2.................).........................................قتصادية لدى الساكنة المغربية:......اتباينات األوضاع السوسيو -2

 السكان...في المائة من مجموع  11نسبة السكان النشيطين بالمغرب حوالي  ... : جتماعية للسكاناالخصائص المهن  -

 نسبة العمل  ف...األريااكثرمن الحواضرنسبة السكان النشيطين ب .نسبة اإلناث.. من أكثر لنشيطين الذكورنسبة السكان ا

في تشغيل الساكنة النشيطة البحري بالنسبة لإلناث...أهمية قطاع الفالحة والغابات والصيد  %17نسبة للذكور وبال  %54

 مقارنة مع قطاع الصناعة...ارتفاع البطالة في صفوف الشباب والمتعلمين...

ستوى التعليمي بالمجال الحضري مقابل ضعفه في ارتفاع الم… : الخصائص االجتماعية للسكان وتبايناتها المجالية -

تردي أوضاع السكن …السكن الهامشي بالحواضر الكبرى  انتشار ....المجال القروي وخاصة بالنسبة لإلناث

 ضعف التجهيزات الصحية بالمجال القروي... …حي بالحواضر رغم أهميتهاباألرياف...محدودية  القطاع الص

 ن( 2.....)......بالمغرب:...... لتكامل المجالي دورها في تحقيق ا إعداد التراب الوطني، و سةلسيا ىاالختيارات الكبر -3

تنمية العالم القروي...تأهيل االقتصاد الوطني...تدبير الموارد … : الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني الختياراتا*

 الموارد البشرية...السياسة الحضرية....الطبيعية والمحافظة على التراث...حل إشكالية العقار...تأهيل 

طق المتجانسة تجميع المنا ....وصيات الجهات المغربية احترام خص....:بالمغرب لتكامل المجالي دورها في تحقيق ا *

-حلالبحر والسا - المناطق الجبلية - )األقاليم الشمالية والجنوبية توحيد المقاربات وتنسيق التدخالت ....جغرافيا وبشريا 

 الشبكة الحضرية...( -مناطق البور  - المسقيةالمدارات  - المناطق الصحراوية
 

 

 

 

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

 


