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 01/01وثائق الاالشتغال ب: مادة الجغرافيا 

 المطلوب إلنجازالوثائق الثالث اآلتية  بإمعان( ي)اقرأ

  0 الوثيقة

 (%)   4102 لى سنةإ 0691من سنة  بالمغرب الساكنة الحضرية نسبة تطور :جدول

 4102 4112 0662 0690 0690 0691 السنوات

الساكنة 

 الحضرية
4690 1.90 2499 .092 ..90 9191 

Source :Recensement General de la population et de l habita 2014/  

http://rgph2014.hcp.ma 

 12/4102/.0: تاريخ االطالع

 

 2 الوثيقة

فإنه أصبح  في بداية القرن العشرين، %9فإذا كان معدل التمدين ال يتجاوز  عرفت ظاهرة التمدين بالمغرب تطورا مهما،" 

وكان لهذا التطور الذي تغذى أساسا بتيارات الهجرة  [ %9191إلى  وصل 4102وحسب إحصائيات] .%.3يفوق …

وارتقاء مجموعة من المراكز المستقلة والجماعات القروية إلى مستوى  ادة الطبيعية للسكان الحضريين،وبالزي القروية،

لالتوازنات بلديات أثر كبير على المجاالت الحضرية التي هيمن على نموها الميكانزمات التلقائية وأصبحت ترجمة 

 ".االجتماعية ومظاهر اإلقصاء االجتماعي

 90ص.4114مطبعة النجاح الجديدة، الرباط،  9عدد  فاق ضمن المجال الجغرافي،إعادة هيكلة السكن غير القانوني بمدينة فاس، الحصيلة واآل :ماجدة  صواب

 3الوثيقة

أن سرعة وضخامة التمدين المميزة للفترة المعاصرة، تجعل مهمة صهر القرويين في النموذج االجتماعي  غير "

فتكدس السكان في المدن األصيلة وتدهور تراثها المعماري،  ... بما كانضري من الصعوبة واالقتصادي والثقافي الح

وتوسع نطاقات السكن غير المندمج، وكثرة المدن الصغرى والمتوسطة، واكتساح المجال الحضري لألرياف ، وبروز 

 ".وثقافة حضرية من نوع آخرممارسات جديدة في الوسط الحضري، كل هذا يدل على أننا بصدد نموذج حضري جديد 

 6 ص. 6،0662،مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، فاس،عدد خاص،  ندوة المدينة المغاربية: كلمة السيد قيدوم كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   

 

http://rgph2014.hcp.ma/


 

 لوريااكاللب الموحد الجهوي االمتحان    الصفحة

 ورياالــــــــنة األولى من سلك الباكــــــالس

 

 التاريخ والجغرافيا: المادة

مسلك اللغة العربية: شعبة التعليم االصيل  الشعبة والمسلك  

 الموضوع  6102  العادية الدورة      

2

 2

2

 المطلوب     

 (ن1) ،                                                            معطيات الجدول إلى مبيان مناسب( ي)حول -(0

 (ن0)             بالمغرب،الساكنة الحضرية  نسبة المبيان المنجز تطورو  0الوثيقة من خالل ( ي) صف -(4

 (:ي)استخرج -(1

 (ن4)                                  ،الساكنة الحضرية بالمغرب العوامل المسؤولة عن تطور 4وثيقةأ  من ال   

 (ن4)                     ،االنعكاسات الناتجة عن تطور ظاهرة التمدين بالمغرب 1 الوثيقةو 4 ب من الوثيقة   

 (ن4)                           .فقرة تبرز فيها دور التهيئة الريفية في حل مشاكل الوسط القروي( ي) حرر -(2

 

 

 01/01الموضوع المقالي :التاريخ مادة  

 

 :حسب اختيارك في واحد من الموضوعين اآلتيين( ي)اكتب

 :الموضوع األول

 
م ظهور مذاهب فكرية متناقضة 41 م ومطلع القرن06عرفت الساحة الفكرية في أوروبا وفي المشرق العربي خالل القرن 

 .سلفي والمذهب العلمانياألهداف والمبادئ من ضمنها المذهب االشتراكي والمذهب ال
 

 : فيه (ين) مقاال تاريخيا تبرز( ي)حرر

  م91صف القرن تظهر بأوروبا منذ من لذيلمذهب االشتراكي العلمي ااأفكار،  

  م02م ومطلع القرن91أفكار المذهب السلفي بالمشرق العربي خالل القرن، 

 (المذهب السلفي-االشتراكي العلمي )لظهور هذين المذهبين الفكريين  السابقين   األسباب  المفسرة. 

 

 

 :الموضوع الثاني

   
،اشتد التنافس اإلمبريالي األوروبي حول عدة مناطق من العالم من م  41م ومطلع القرن 06خالل النصف الثاني من القرن 

 .بالمسألة المغربية  سمي تسويات في إطار ماضمنها المغرب الذي سعت فرنسا إلى احتالله عبر عدة 
 
 :فيه( ين)مقاال تاريخيا توضح ( ي)حرر 

 م 02م ومطلع القرن 91ن القرن مبريالي األوروبي على المستعمرات خالل النصف الثاني  ممظاهر التنافس اإل، 

 األسباب التي أدت إلى التنافس االستعماري على المستعمرات، 

  مبريالية المنافسة لها من أجل احتالل المغرببها فرنسا مع القوى اإلالتسويات التي قامت 
 

 


