
ن01: مادة الجغرافيا. 

ستشتغل على الوثائق التالية، اقرأها بتمعن  واعتمد ما درسته في إنجاز المطلوب: 
 ياة  :0الوثيقة رقم ح  :0101 في المغرب سنة أمل ال

توسطالم  وسط اإلقامة ذكور إناث 

 حضري 7... 7... 7...

 قروي 1.7. 7.1. ..0.
HCP, Enquête nationale démographique 2009-2010, Mars 2011, p 5.  

 0الوثيقة رقم: 

 كما... منها لخلق مشاكل عويصة بتزامن ثالثة تحديات كبرى، يكفي واحد زوضعية استثنائية تتميالمغرب واجه ي"   

.ت العموميةكل من المجتمع و النخب و السلطاحلّها يشكل تحديا شامال يستدعي تجنيد أن   

."إن هذه التحديات تهّم الديمغرافيا و االقتصاد و البيئة  
.00ص   ،4002مديرية إعداد التراب الوطني، التصميم الوطني إلعداد التراب الوطني، الوثيقة التركيبية، منشورات عكاظ، الرباط،  عن بتصرف         

 7الوثيقة رقم: 

 :(بالنسب المائوية) 01.1و  2010رب بين سنتي العمرية لسكان المغنية بتطور الإسقاطات 
 0101 0101 0171 0171 01.1 الفئات         السنوات

 4.7 ..00 ...0 ...0 07.7 سنة فما فوق 71

 77.0 ..77 77.0 70.0 4.7. سنة ..و  .0بين 

 7..0 70.0 00.1 04.0 0..0 سنة .0أقل من 
HCP, Vieillissement de la population  marocaine,  décembre 2012, p 30. 

 7الوثيقة رقم: 

و التغيير العميق تحول الديموغرافي في المغرب  ستتضرر الوضعية المالية ألنظمة التقاعد أكثر في المستقبل جراء ال"

 ..0سنة فما فوق سينتقل من  71ن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم ، حيث إرالذي سيحدثه على مستوى هرم األعما

سنة  %0..من مجموع السكان مقابل  %..07، مما سيمثل 01.1مليون سنة  01.0إلى  0101يون خالل سنة مل

إلى سنة فما فوق،  71كما سينتقل عدد السكان في سن العمل لكل شخص يبلغ من العمر . 0117سنة  %4.0و  0.71

 ."0101فردا سنة  ...عوض  01.1فردا سنة  0.7حوالي 
 .4، ص 4034تخطيط، شيخوخة الساكنة المغربية، دجنبر المندوبية السامية لل

 المطلوب: 
ن10..............................................................................إلى مبيان مناسب 0حول معطيات الوثيقة رقم  -0  

و العوامل المفسرة لذلك  المغربي تحول متوسط أمل الحياة  فمظاهر  لتوضيح مكتسبك المبيان المنجز و اعتمد  -0

 ن..10...............................................................................................................................التحول

المتخذة لمواجهتها على  لتدابيرالتحديات التي تواجه المغرب و اعتمد مكتسبك إلبراز ا 0استخرج من الوثيقة  رقم  -7

ن..10......................................................................................................................البيئي الصعيد  

   ن17........................................................................:..............................................انجز ما يلي-7

.الديموغرافي بالمغرب تحولمظاهر ال  7استخلص من معطيات الوثيقة رقم  -أ  

.لها تحديد العوامل المفسرةفي  و بالمغرب نظمة التقاعدأل الوضعية المالية جااستنتفي  7الوثيقة رقم  اعتمد -ب   

 

 

 الجهوي الموحد :4032 امتحانات البكالوريا

 (العادية: الدورة) 

 ـ الموضوع  ـ
 

ممدرسينخاص بالمترشحين ال 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسلـك المستـوى

1 
 من سلك البكالوريا

تجريبية  علوم- علوم شرعية 

 علوم رياضية-

علوم االقتصاد و التدبير   

 التاريخ والجغرافيا

 

 

2-3-2 

 

 

 ساعتان

 

4/3 

 الصفحة

 

 المملكة المغربية
 و التكوين المهنيوزارة التربية الوطنية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 تافياللت -جهة مكناس

 

 



 امتحانات الباكلوريا 4032 ـ موحد جهوي ـ تاريخ و جغرافيا ـ الدورة العادية ـ أولى ع تج ـ ع رـ ع ش ـ ع اق و تد- 4/4

 

ن01: تاريخمادة ال 
 

من الموضوعين التاليين حسب اختياركفقط كتب في واحد ا: 
 

 الموضوع األول: 

 

النظام شهدت القارة األوربية خالل القرن التاسع عشر الميالدي تحوالت اقتصادية و مالية ساهمت في تطور 

 .االقتصادي الرأسمالي

 :على العنصرين التاليينفيه  ركزت ، من مقدمة و عرض و خاتمة،أكتب موضوعا مقاليا

 

 والمالية لتحوالت االقتصاديةمظاهر ا. 

لتلك التحوالت العوامل المفسرة. 

 

 

 

 

 

 

 ثانيالموضوع ال: 

 

 هذه م، إال أن.0القرن النصف الثاني من خالل  لمواجهة األطماع االستعمارية إصالحمحاوالت رغم قيام المغرب ب

 .المغرب على لحماية األجنبيةا  فرضب تانته اإلصالحات

 :توضح فيه ما يلي ، من مقدمة و عرض و خاتمة،أكتب موضوعا مقاليا

   ية    المالو  ةالعسكري تفي  المجاال م .0خالل النصف الثاني من القرن  التي قام بها المغرب حاإلصالمحاوالت

 .   ةالجبائيو 

 و العوامل المفسرة لها حاإلصالمحاوالت  نتائج. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصحيح عند االعتبار بعين العمل تنظيم و الجغرافي و التاريخي النهجين اعتماد يؤخذ :ملحوظة. 

 

 

 



 الجهوي الموحد   :4102 امتحانات البكالوريا

 (العاديةالدورة  ) 

 ـ عناصر اإلجابة و سلم التنقيط ـ

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

0 
 الباكلوريا من سلك

علوم شرعية 

تجريبية  علوم 

 علوم رياضية 

علوم االقتصاد و التدبير 

 و الجغرافيا التاريخ

4 
4 
4 
3 

 ساعتان 
 

 

 سلم التنقيط :يستحسن اقتراب إجابات المترشحين من العناصر التالية :اإلجابة عناصر

ن01: مادة الجغرافيا. 
ن10  

ن10.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

ن10.0  

 

 

 

 

 

 

ن10  

.إلى مبيان مناسب 0تحويل معطيات الوثيقة رقم  -0  

 :على  المبيان المنجز و المكتسب اعتمادا -0

 :    لمغربامعدل أمل الحياة في توضيح مظاهر تطور  - أ

 .ارتفاع متوسط أمل الحياة في المغرب -

 .ارتفاع متوسط أمل الحياة في الوسط الحضري أكثر من الوسط القروي -

 .ارتفاع متوسط أمل الحياة عند اإلناث أكثر من الذكور بالوسطين الحضري و القروي -

 :العوامل المفسرة لذلك التطور -ب  

 ...وى المعيشة خاصة بالوسط الحضريتحسن الدخل الوطني اإلجمالي و مست -

 ...تحسن وسائل الوقاية و العالج و دور التعليم و اإلعالم في توعية المواطنين -

:0من الوثيقة  رقم  تواجه المغربسالتحديات التي اج استخر -أ  -0  

.تحدي ديموغرافي -  

.تحدي اقتصادي -  

.تحدي بيئي -  

:على الصعيد البيئي خذة لمواجهة التحدياتلتدابير المتإلبراز ا المكتسبد ااعتم ب ـ   

إعادة انتشار األحياء الصناعية، إحداث المنتزهات ) البيئي التلوثمحاربة مظاهر مجموعة تدابير تهم  -

...(و األحزمة الخضراء  

...(التدبير المفوض)مشاكل النفايات و التطهير لمعالجة مجموعة تدابير   -  

.سيخ روح المواطنة المسؤولةاعتماد التربية البيئية و تر -  

:إنجاز ما يلي -4  

: 0من معطيات الوثيقة رقم  ص مظاهر التحول الديموغرافي بالمغرباستخال -أ  

 .فئتي األطفال و السكان النشيطينانخفاض نسبة  -

 .الحالي ارتفاع نسبة الشيوخ لتشكل ربع الساكنة عند منتصف القرن -

عية المالية ألنظمة تضرر الوض: 4من الوثيقة رقم  المغربيةمة التقاعد نظالمالية ألوضعية الج ااستنت -ب  

.التقاعد  

:4العوامل المفسرة لتلك الوضعية انطالقا من الوثيقة رقم  –ج   

 .تراجع عدد السكان في سن النشاط: ر في هرم األعمارتغي -

 .الحالي بسبب ارتفاع نسبة الشيوخ عند منتصف القرن :ارتفاع نسبة اإلعالة  -

 

 

 

 

 

4/0  

 المملكة المغربية الصفحة
 ن المهنيو التكويوزارة التربية الوطنية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
 تافياللت -جهة مكناس

 



 امتحانات الباكلوريا  4102ـ موحد جهوي ـ تاريخ و جغرافيا ـ الدورة العادية       ـ أولى ع تج ـ ع رـ ع ش ـ ع اق و تد  4/4

ن01: تاريخمادة ال 

 الموضوع األول: 

الجانب المنهجي. 

الجانب الشكلي. 

يفترض توظيف ما يلي: الجانب التحليلي: 

 :المالية مظاهر التحوالت االقتصادية و -0

 .المظاهر الصناعية -

 .المظاهر الفالحية -

 المظاهر التجارية -

 .المظاهر المالية -

 :العوامل المفسرة للتحوالت االقتصادية و المالية -0

 .العوامل الديموغرافية -

 .الكشوف العلمية و االختراعات التقنية -

 .تطور أساليب اإلنتاج الفالحي و الصناعي -

 .تطور المواصالت -

التركيز الرأسمالي و ظهور الشركات : عوامل التنظيمية المرتبطة بالنظام الرأسماليال -

 .االحتكارية

 . ظائف االدخار إلى مجال االستثمارمن والخاصة تطور األبناك دور األبناك المركزية و  -

 .دور البورصة في تنشيط الحياة االقتصادية -

 

 

 ثانيالموضوع ال: 

 .الجانب المنهجي

 الشكليالجانب. 

يفترض توظيف ما يلي: الجانب التحليلي: 

 في  المجاالت م 01خالل النصف الثاني من القرن  التي قام بها المغرب حاإلصالمحاوالت ـ 0

 :ةالجبائيالمالية و و  ةالعسكري

تحديث الجيش باعتماد األطر والخبرة تكوين نواة جيش نظامي، : ـ إصالحات عسكرية   

ي حديث، ماكينة صنع األسلحة بفاس، بعثات طالبية لتلقي العلوم ، عتاد حرباألوربية

 .العسكرية

محاولة تحديث العملة المغربية و سك النقود في الخارج، فرض : مالية و جبائيةـ إصالحات    

 .لمواجهة نفقات اإلصالح( المكوس و الترتيب)ضرائب غير شرعية 

 :عوامل محدودية محاوالت اإلصالحـ 0

ارضة األعيان و العلماء، رفض عبيد البخاري و بعض القبائل، تعاقب مع: داخلية -

 .سنوات الجفاف و األوبئة

العجز عن أداء الغرامات و الديون األجنبية، عرقلة األجانب لكل مظاهر : خارجية -

 .التحديث

 

 

 ملحوظة: اعتمد في وضع عناصر اإلجابة و سلم التنقيط على مضمون اإلطار المرجعي0101

 

 ن10

 ن10

 

 ن10.0

 

 

 

 

 ن10.0
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 ن10

 

 ن10.0

 

 

 

 

 

 

 ن10.0

 

 

 

 
 

 
 


