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 ـ الموضوع  ـ
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست
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 من سلك البكالوريا

 مسلك اللغة العربية
التاريخ 
 والجغرافيا

3 
 اعتان ونصفس

2.30 

 

 . ةستقوم كفاياتك في مادتي التاريخ والجغرافيا وفقا لما تدربت عليه خالل الوحدات الدراسية المقرر
************************** 

 نقط( 10:) االشتغال بالوثائق = التاريخالوضعية االختبارية في ـ أوال 

 :لوباآلتية ثم أجب )ي(على المط تمعن )ي( جيدا في الوثائق
 

 : 1الوثيقة
 

 1873) إرساء أسس العديد منها خالل توليه منصب رئاسة الوزراء لتي سعى خير الدين)التونسي( إلىا إنها التنظيمات"

)تجديد المصالح وتطهيرها،وتكوين  (،سواء على صعيد مؤسسات اإلدارة المركزية ومرافقها المحلية واإلقليمية 1877-

،عالوة  ى مستوى تنظيم الجهاز القضائي واالهتمام بمشكل التجنيس والحمايات القنصليةوتشغيل األطر الوطنية(،أو عل

 على سلسلة من اإلصالحات التي شملت قطاعات االقتصاد،المالية،الحبوس، والتعليم العمومي..."
 . 99،ص 1994امحمد مالكي:الحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربي"مركز دراسات الوحدة العربية،

 

 : 2 الوثيقة

لعل  ، تأرجحت الدعوة إليها بين المطالبة الشعبية والمبادرة الرسمية، " شهد المغرب األقصى عدة محاوالت لإلصالح 

بعد المحاوالت  ، هكذا ستطرح قضية اإلصالح من جديدو. الحسن األولووفاة  ،أعقبت حرب تطوانأبرزها تلك التي 

عالوة على إصرار و ، ( 1873- 1859محمد الرابع)و ( 1859- 1822) ان بن هشامالتي قام بها السلطان عبد الرحم

قوة  حصل االهتمام بخلق نواة ، الحسن األول على إحداث جيش نظامي، وتطوير بنيته العامة وتجديد وعقلنة أساليبه

،  عبد الرحمان بن هشامسد الفراغ الذي تركه ضياع األسطول المغربي أمام السلطان ل ، بحرية منظمة تنظيما حديثا

لقد انتهت إصالحات القرن التاسع عشر بكل من تونس والمغرب  . نشيط حركة بناء المعامل الحربيةإضافة إلى ت

 "…، وأساسا دون أن تحد من حركية الحضور الفرنسي األقصى دون أن تؤثر في واقع القطرين
 . 100،ص 1994طنية واالستعمار في المغرب العربي"مركز دراسات الوحدة العربية،الحركات الو : امحمد مالكي                             

 

 : 3الوثيقة
 

"إن اإلصالحات الموصى بها من قبيل الدول األجنبية كانت ذات طابع اقتصادي ومرتبطة بما يضمن مصالحها الحيوية 

ية كميناء البيضاء وآسفي وطنجة،وإدخال بالبالد،وتوسيع استثماراتها،... كالمطالبة بإصالح بعض الموانئ المغرب

التلغراف لتسهيل المبادالت بينها،وتأسيس دور ومتاجر للتجار األوربيين،وإلغاء قرارات منع المتاجرة ببعض 

كما أراد  اإلصالحاتالمواد،وبناء الطرق وإنشاء سكة حديدية لتسهيل النشاط التجاري والتحكم فيه.فغني عن البيان أن 

اغتها وإنجازها كانت تستهدف خلق شروط مواتية لضمان استغالل منظم وعقالني لصالح الرأسماليين األوربيون صي

 األوربيين.ولفائدة المؤسسات االستعمارية،وتوفير قنوات مناسبة للربح األجنبي.

وتعزيز غير أن إدخال مثل هذه اإلصالحات كانت تعني عند المغاربة مزيدا من التمازج باألجنبي وما يترتب عنه،

 مصالح األوربيين وامتيازاتهم،لهذا واجهوها بالرفض الذي عبرت عنه فئة العلماء."
 .46ص ،2015نونبر ، 62العدد ، جمال الحيمر:"البعثات التعليمية في عهد السلطان موالي الحسن"سلسلة شرفات                           

 
******************** 
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 األسئلة :
 ن( 1.....................).....................................؛.......... التاريخي هاسياقفي  الثالث لوثائقا)ي( ضع - 1

ف)ي(  - 2  ن( 2......................................)............................................................:...ما يأتيعر ِّ

 الحسن األول. - حرب تطوان                                                        

 ن( 3.............................)....................................استخرج)ي( من الوثائق ما يأتي:..................... -  3          

 ؛ في عهد خير الدين التونسي مظاهر اإلصالحات بتونس:  1من الوثيقة -                       

 ؛ 19القرن  خالللتي عرفها المغرب نواع اإلصالحات ا: أ 2من الوثيقة -                       

 .19القرن  خاللل محدودية اإلصالحات بالمغرب عوام:  3ثيقةمن الو -                       

 ن( 2..................... ).........................................ثائق ...ركب)ي( الفكرة األساس التي تربط بين الو – 4           

        تبرز)ين( فيها،الظروف العامة لتي  ، واعتمادا على مكتسباتك 3انطالقا من الوثيقة ، اكتب)ي( فقرة -  5           

 ن( 2..................................... )...................................المغرب.......على إلى فرض الحماية  أدت                 

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

 نقط( 10= : )إنتاج مقالجغرافياالوضعية االختبارية في ال –ثانيا 
 

 أكتب )ي( في أحـــــــد الموضوعين اآلتيين حسب اختيارك :               
 

 الموضوع األول:

      التصحر ظاهرةالماء و مشكل يرة لمواجهة تحدياتبوباقي دول العالم العربي جهودا ك المغرب ليبذ       

 وأزمة األرياف.        

 اكتب)ي( موضوعا مقاليا تبرز)ين( فيه ما يأتي:              

 التصحر بالعالم العربي؛ظاهرة الماء و مظاهر مشكل  -                 

 ؛أسبابهار االقتصادية الزمة المجال الريفي بالمغرب و بعض المظاه  -                 

 الماء وأزمة األرياف بالمغرب. الجهود المبذولة  لمواجهة مشكل  -                 

. 

 :الموضوع الثاني 

،وتهدف تشكل سياسة إعداد التراب الوطني، أهم استراتيجيات تجاوز التباينات والصعوبات المجالية      

 التنمية المستدامة بالمغرب. يقتحقإلى 

 اكتب)ي( موضوعا مقاليا تبرز)ين( فيه ما يأتي:             

 تشخيص وضعية الموارد المائية و الغابوية وأساليب تدبيرها؛ -                

 قتصادية لدى الساكنة المغربية؛اتباينات األوضاع السوسيو -                

 .ألمجاليكامل دورها في تحقيق الت عداد التراب الوطني، ولسياسة إيارات الكبرى االخت -                

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

 :مالحظة هامة

 ن(02) …….....................للجانب المنهجي : مقدمة مناسبة ، وضوح ومنطقية التصميم ، خاتمة مناسبة ...............   -   تخصص:

 ن(1) ….....................................…..................، اللغة ، حسن تقديم الورقة  الجغرافي للجانب الشكلي : التعبير   -                       

 ن(07) .....................................لمعلومات ،صحتها ،تنوعها وترابطه(للجانب المعرفي في كتابة المقال: ) انتقاء ا    -                     

 

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

 

 


