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(موضوع إجباري )بالوثائق االشتغال    10/10:  مادة الجغرافيا : أوال  

 

 :ـ تطور عدد السكان و حصة الفرد من الماء في المغرب : 1الوثيقة رقم 

 0102 0110 0111 1661 1691 السنة 

 36,6 32,8 28,4 26,8 10,1 عدد السكان بمليون نسمة

بمحصة الفرد من الماء 
3

 266 113 1111 1112 0291 السنة/
 www.hcp.ma: ـ موقع المندوبية السامية للتخطيط   494، ص  0111،  1األوروبي، األمن المائي العربي، دار بالل ، بيروت ، ط –ـ مركز الدراسات العربي  

 www.http:diffaf.blogspot.com:  ـ الموقع اإللكتروني  0110أبريل . ـ مجلة ضفاف

 : 0الوثيقة رقم 

       
>>

تساهم المياه العادمة والمقذوفات الصناعية في تدهور المجال المغربي، إذ تبلغ المياه المنزلية العادمة سنويا حوالي  

ألف طن من المواد العضوية، تقذف منها  391منها  0101في أفق  3مليون م 611، ومن المتوقع أن   تصل إلى 3مليون م 911

43    31في البحار و   في األحواض المائية الداخلية  وتؤدي المقذوفات الصناعية واالستخدام المكثف للمبيدات وللمواد

ة المستغلة سنويا تصل إلى ويالحظ  أن المياه الجوفي. الفوسفاتية في األنشطة الزراعية إلى تلوث الفرشة المائية وتدهور جودتها

ماليير م 2
3

مليارم 1متجاوزة بذلك إمكانيات تجددها والتي التتعدى   
3

في السنة خالل السنوات المطيرة،مما ساهم في تقليص  

، مخلفة بذلك انعكاسات اقتصادية واجتماعية و بيئية من خصاص مائي ( 4/1)ربع الفرشات المائية الباطنية بالمغرب بحوالي ال

ادرة الفالحين لألراضي الزراعية، وفقدان الشغل وارتفاع تكلفة استخراج المياه الجوفية، وتجفيف المنابع والبحيرات ومغ

.وتدهور الغطاء النباتي
<<

 
      w.w.w.miner.gov.ma(visité le 30/04/2014 ) 

 

 :3الوثيقة رقم 
 >>  

 121ه صحراوي ، حيث يهبط معدل األمطار إلى أقل من يقع الجزء األكبرمن الوطن العربي في إقليم صحراوي أو شب

مساحات شاسعة منه مهددة بالتصحر ، كما أن األمطار ترتكز في شريط ضيق بمحاداة سواحل البحار  في السنة مما يجعل/ ملم

أن هناك  مدى البعيد، علماالمائية المتاحة قد التفي بحاجات التنمية المنتظرة على ال وتشير الدالئل إلى أن الموارد... والمحيطات 

لتنمية  ، مع إعطاء األولويةالعجز المائي من المصادر المائيةولهذا لزم وضع مخطط علمي لتدبير. ثروة جوفية مائية هائلة

إلى الجزيرة العربية ، وربط النهر الصناعي  ر المائية في الشام والعراق ومده، من خالل ربط المصادالمصادر المائية السطحية

بإجراء الدراسات وحصر  وإحداث هيئة قومية تعنى بشؤون المياه وتقوم ، دراسة األحواض المائية المشتركة، ويبي بنهر النيلالل

 .الموارد المائية والتخطيط الستغاللها

..( .ةدجل و لفراتا و لالني)، وأن منابع األنهار الرئيسية العربي يعملون بالزراعة عالمان الومن الظواهر الملفتة أن أكثر سك     

وارتكاز دول الخليج على معامل تحلية مياه البحر تعمل بالغاز الطبيعي وما يتطلبه ذلك من ( ... )تقع خارج المنطقةالعربية 

رتها في دمطار وتقلباتها ونمعظم األراضي بمنطقة المغرب العربي على مياه األ اعتماد و( ... ) تجديد وصيانة وتكاليف باهضة

.ضانها في مواضع أخرىي، وفمواضع
<<

 
 فبتصر 116ـ  112ص،69مجلة الوحدة، عدد، . الثروة المائية في الوطن العربي :  حان الكسان                    
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 :الوثائق بتمعن إلنجاز المطلوب( ي)اقرأ     

     (ن  3)          مناسبمبيان  إلى 1الواردة  في الوثيقة رقم ( فقط)حصة الفرد من الماء المعطيات الخاصة ب (ي)حول   -1    

 (ن 1)                                                                         :  الذي أنجزته المبيان و 1الوثيقة رقم اعتمادا على  - 0    

     تطور عدد السكان بالمغرب ون الماء تطور حصة الفرد م (ي) صفـ        

  تطور عدد السكان بالمغربو الفرد من الماء  تطور حصةبين  العالقة (ي) خلصاستـ        

 : تين ما يأتيمن الوثيق (ي)استخرج   -3   

 (ن 0)             قة  ا انطالقا من نفس الوثيه(ي)وفسرالخاصيات المميزة لوضعية المياه بالمغرب  :0رقم من الوثيقة *      

 (ن0)                                              ؛العربي لعالمالتحديات التي تواجه الموارد المائية في ا ـ  :3رقم من الوثيقة  *   

                                                                       .الحلول الممكنة لتجاوزهاـ                             

                                                                                  (.ن0)                      .العربي عالمفيها بظاهرة التصحر وأساليب مكافحتها في ال (ين)تعرففقرة مركزة  (ي)اكتب  ـ 4   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 االختيار بين موضوعين مقاليين .                  10/10: مادة التاريخ : ثانيا

 

:يينآلتد الموضوعين افي أح حسب اختيارك( ي)ـ اكتب           

 

       الموضوع األول: 

ب لخوض مواجهات عسكرية أثناء ممارستها للضغوط االستعمارية عليه استدرجت القوى االستعمارية األوروبية المغر   

 . 1112م، و كذا بعد فرض نظام الحماية عليه سنة 11خالل القرن        

 

 :فيه (ين )توضح موضوعا  مقاليا  (ي)ـ اكتب          

 .م16ـ المواجهات العسكرية المغربية ـ األوربية خالل القرن       

 .1634و  1610مة المسلحة المغربية لالحتالل األوروبي ما بين المقاوـ       

 .  المقاومةهذه ـ عوامل توقف       

  الموضوع الثاني:

  

تميزت األوضاع الداخلية ألوربا بعد الحرب العالمية األولى بالتأزم االقتصادي والتدهور االجتماعي والتوتر في العالقات 

.ب العالمية الثانيةالدولية مما ساهم في اندالع الحر  

  

:فيه( ين ) تبينموضوعا مقاليا ( ي)اكتب    

.تها على الخريطة السياسية ألوربامعاهدات السالم ومخلفاـ       

    .االجتماعية والسياسية داخل أورباانعكاساتها االقتصادية و و 1606أزمة  ـ    
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*علوم االقتصاد و التدبير -بالتعليم األصيل  الشرعية   

األولى السنة التاريخ و الجغرافيا    : المادة   

تستدراكيةالدورة اال  عــنـــاصـــر اإلجـــابــــة 

ة ــــابـــر اإلجـــاصـــنــع  تسلم التنقيط 

 

قـــائــوثـــالــبال ــغــتــاالش : مادة الجغرافيا   

  

                                             يراعي أتساتسيات اإلنجازـ إنجاز مبيان مناتسب  1

                             :1الوثيقة رقم المبيان ومن خالل و االتستخالص  الوصفـ  2

   أ ـ الوصف: تراجع متواصل لحصة الفرد من الماء و تزايد مستمر لعدد السكان بالمغرب،  

كلما تزايد عدد السكان : السكان و تطور حصة الفرد من الماء عدد ورطالعالقة بين ت استخالص ـ ب  

 ءالمغرب تراجعت حصة الفرد من الماب

:اتستخراج معطيات. 3     

( :2)من الوثيقة        

   *  الخاصيات المميزة لوضعية المياه بالمغرب:

....تلوث المياه السطحية وتدهور جودتها  ـ      

  تقلص حجم المياه الجوفية المتجددة مقارنة مع مثيلتها المستغلة  ـ    

      *عناصر التفسير:

ـ مساهمة المياه العادمة والمقذوفات الصناعية في تلوث األحواض المائية     

..لألسمدة ـ االستخدام المكثف للمبيدات و    

ـ االستغالل المكثف والمفرط للمياه الجوفية     

(: 3) الوثيقة من       

  * التحديات :

ـ خصاص في الموارد المائية مقارنة مع حاجيات التنمية    

 ـ استهالك األنشطة الزراعية للنصيب األهم  من المياه 

 ـ ارتفاع تكلفة تحلية مياه البحار

 ـ تواجد منابع األنهار الرئيسية خارج المنطقة العربية 

 * الحلول :

ات المائية الجوفية ـ االهتمام المعقلن بالثرو  

استغالل الموارد المائية السطحية من خالل مشاريع الربط بين مصادرها ـ    

 ـ إحداث هيئات قومية لدراسة الموارد المائية والتخطيط الستغاللها 

:ـ كتابة فقرة  4  

شبه  وة في المناطق الجافة التصحر كأحد أشكال التدهور الذي يصيب األنظمة البيئية الهشـ تعريف * 

.الجافة  

:أساليب المكافحة ـ*  

....الزراعة حسب خطوط التسوية /تثبيت الرمال/التشجير :أساليب تقنية ـ    

تنظيم معقلن / المستدامة  التنميةـ مع خصائص البيئة الجافة تكييف األنشطة الزراعية : أساليب اقتصاديةـ  

...للرعي لتخفيف الضغط على المراعي  

مكافحة األمية ونشر الوعي  بخطورة /محاربة الهشاشة في المناطق الجافة : أساليب اجتماعيةـ   

...الظاهرة  
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:مادة التاريخ: ثـــانـــيـــا  

 الموضوع األول  .  10/10

  (0..5) ـ خاتمة مناسبة (5.0)وضوح ومنطقية  التصميم ـ (  0..5)مناسبة  مقدمة :الجانب المنهجي

:الجانب المعرفي  

 : م11 األوربية خالل ق -ـ المواجهات العسكرية المغربية 1

 في معركة إيسلي يةفرنسال للقواتمغرب لمقاومة األمير عبد القادر و مواجهة  المغرب ـ دعم ال  

 ومخلفاتها توقيع معاهدة لال مغنية   -  

 حرب تطوان   فيالمغرب هزيمة لها بشمال المغرب و حداث مع القبائل المجاورة إسبانيا أل ـ افتعال  

   .مخلفاتها و 1685معاهدة الصلح  فرض -  

 :(1134 /1112) قاومة المسلحةالمـ  2

 مقاومة األطلس المتوسط وـ مقاومة الجنوب    

                                                                                ...األطلس الكبيروالريف  مقاومة -   

 غياب التنسيق بين حركات المقاومة -انعدام التكافؤ العسكري:  ـ عوامل توقف المقاومة المسلحة 3

 ....دور القواد الكبار -    

  لتعبير التاريخي ـ شكل تقديم المنتوجسالمة اللغة ـ  ا:  ـ الجانب الشكلي

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  

 الموضوع الثاني:

 

(0..5)ـ خاتمة مناسبة ( 5.0)ـ  وضوح ومنطقية التصميم ( ن0..5)مقدمة مناسبة:  الجانب المنهجي  

:المعرفيالجانب   

:ــ معاهدات السالم ومخلفاتها على الخريطة السياتسية ألوربا    

 (سيفر/ نويي/تريانون/سان جرمان/فر ساي)ـ فرض الحلفاء لمعاهدات قاسية على دول المحور *

.ومناطق تحت نفوذ عصبة األمم  (رومانيا/يوغوزالفيا/بولونيا/دول البلطيق)ـ ظهور دول جديدة *  

           ...اقتطاع أجزاء من دول المحور واختفاء اإلمبراطوريات التاريخية ـ *

  :داخل أوربا  1121ــ انعكاتسات األزمة االقتصادية 

 *ـ االقتصادية : انخفاض االنتاج االقتصادي وقيمة العمالت األوربية /تزايد التضخم وارتفاع األسعار

..انكماش اقتصادي { ==    

 *ـ  االجتماعية  : انخفاض مستوى المعيشي للسكان /تزايد البطالة ...

 *ـ  السياسية   :  تزايد المد الديكتاتوري مستغال جحافل البطالة ={ تراجع األنظمة الديمقراطية ... 

  سالمة اللغة ـ  التعبير التاريخي ـ شكل تقديم المنتوج:  ـ الجانب الشكلي
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