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 الامتحان الجهوي املوحد لنيل 

 5102 يوليوز دورة  -البكالورياشهادة 

 :مدة إلانجاز س 5

 :املعامل *5-3

ــــوعا ـــــــــــــــ ـــــــــوضــــ ملــــــــــــ  

 

 

 ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
البيضاء الكبرى لجهة الدار   

 

 لوم الرياضية  والتجريبية والشرعية بالتعليم األصيل الع
 *علوم االقتصاد والتدبيرـ 

  :الشعبة أو املسلك

 :املادة اــيــرافــغــجــخ و الــاريــتــال

 األول :املستوى 

 

 11/1)بوثائق االشتغال  : مادة الجغرافيا: أوال

 .الوثائق اآلتية بتمعن قصد إنجاز المطلوب (ئي)اقرأ

 ( %)المغرب بالنسبة المئوية بتطور الساكنة الحضرية :  1الوثيقة رقم 

 السنوات 1692 1971 1982 1994 2004 2012 (إسقاطات) 0202

  الساكنة الحضرية 06 35 42 51 55 59 90

 WWW.hcp.ma       (    بتصرف )   موقع المندوبية السامية للتخطيط ـ 

 :0الوثيقة رقم 

 

<<
 ،قوانين التعمير تطبيقاستفحل التحضر غيرالقانوني بفعل  قلة المراقبة على الهوامش الحضرية لعدم  

ل شريحة مهمة من الساكنة الحضرية و لتباين السياسة ـيـداخـع مــتتالءم ممل عقارية و تجارية ال و بوجود عوا 

دن ــمــط الــيـطـخـلظاهرة السكن الهش و أهملت مسألة تخاصة ة ـايـنـعت ـالحضرية التي تنهجها الدولة و التي أول

السكن غير  و أمام تفاقم لمختلف الشرائح االجتماعية، يهها العقارية و توجبأدوات التعميرو فتح االحتياطات  هاو مد   

ا بترحيل قاطنيه إلى  ،القانوني انتهجت السلطات العمومية سياسة إعادة الهيكلة ماكن مخصصة أو بإعادة هيكلة أإمَّ

 .يزات الضرورية بهدف إدماجه في النسيج القانونيالسكن السري بتسوية وضعيته القانونية و مده بالتجه

منهم من أقام  عيشون أوضاع مادية و نفسية قاسية، إالَّ أن سياسة إعادة الهيكلة جعلت السكان خاصة المرحلين ي

منهم من باع و  (...) مسكنا هشا بالبقع الممنوحة و ظل ورشا مفتوحا لسنوات أثرت على جودة المشهد الحضري

ة ـعـكما ساهمت عملية البناء في تفقير فئات واس( السكن غير القانوني)إلى المحيط االجتماعي السابق و عاد البقعة 

من األسر التي اعتمدت على مدخراتها فتقلصت مصاريف االستهالك و تسببت في خلخلة التوازنات االقتصادية 

.لألسر
>>
 

0220 – 7ع .الحصيلة و اآلفاق، مجلة المجال الجغرافي و المجتمع المغربي: قانونيماجدة صواب، إعادة هيكلة السكن غير ال               
 

 61و ص   20 ص  الجديدة، مطبعة النجاح 
  

http://www.hcp.ma/
http://www.hcp.ma/
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 3/2 :الصفحة

 التاريخ و الجغرافيا: املادة        

 :3الوثيقة 

 تزال  اختالالت أساسية في سياسة إعداد التراب الوطني أولها االختالل الموجود بين الموارد الطبيعية ما >>       

و الضغط البشري و الثاني ذي طابع اقتصادي يتمثل في ضعف اإلنتاج و المداخيل، و هناك اختالل مجالي  

أو المتوسطية، و عدم التوازن المجالي يالحظ كذلك بالجبال نفسها بين واضح بالمقارنة مع السهول األطلسية 

موارد دائمة تعرف نموا متزايدا بينما تتدخل  فحاجات سكان الجبال إلى ، (...)األودية و نطاقات السهول الداخلية 

منتجات السهول األكثر تجهيزا لتُنافَسها، و التدهور الحالي يعكس في الحقيقة أزمة اجتماعية و ثقافية ال يمكن أن 

 .إالَّ بتقدم اقتصادي و عدالة اجتماعية و تضامن أكبر و فعال بين الجهات تَُحل

لقد أبانت التدخالت الجزئية و القطاعية عن عجزها في تجاوز االختالالت االقتصادية و االجتماعية، و تتلخص  

أسس الحفاظ على مكانة هذه المناطق الجبلية في البحث عن موارد موازية، و ال يمكن للسياحة إالَّ أن تكون حال 

 إن إشراك السكان و اعتماد استراتيجيات .(...) محدقا د خطرافنزوح السكان و َهْجـُرهم لمناطقهم الجبلية يع. تكميليا

فالحية واضحة و االرتكاز على المنظمات القروية و إقامة تعاقدات تحدد المسؤوليات ضمانة حقيقية في سبيل  

وضع  تدبير مالئم للموارد، و أيضا وضع تهيئة ترابية مناسبة تقوم على انتقاء المجاالت الطبيعية واالجتماعية، و

      <<.قنيات المناسبة و تنويع المقاربات حسب رضى السكانتاألولويات و االختيارات و تخصيص ال

  (بتصرف) 333و  333ص، 0222.للنشرق طاردار . مقاربة جديدة في الجغرافية الجهوية: ، المغرب( إشراف فرانسوا تروان) و آخرون دمحم بريان     

 

 : المطلوب

 ( ن 3)                                   إلى مبيان مناسب 1الوثيقة معطيات ( ي)حول  -1
 (ن 1)            ، سكان المدن، اعتمادا على المبيان الذي أنجزته تطور نسبة ( ي) صف -0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ذلك اعتمادا على ما درسته؛ (ي) فسر ثم
   (ن 4)                                         :يما يأت ،3و  0 تينقالوثيمن ( ي) استخرج -3

  :  0أ ـ من الوثيقة رقم 

 عوامل تفشي السكن غير القانوني بالمدينة المغربية، *
 التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة السكن غير القانوني و االنعكاسات المترتبة عنها؛* 

 : 3ب ـ من الوثيقة 

 ؛اختالالت سياسة إعداد التراب الوطني* 
 مظاهر أزمة النطاق الجبلي و كيفية معالجتها؛* 
 (ن 0) . األرياف المغربيةلتنمية التدابير التي اتخذتها الدولة  (ين) تبرزمركزة ة فقر (ي) اكتبـ   4
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 3/3 :الصفحة

 التاريخ و الجغرافيا    : املادة        

 :موضوع مقالي: مادة التاريخ

 :حسب اختيارك في أحد الموضوعيين اآلتيين (ي)اكتب 

 

 :الموضوع األول

على  انعكس أثرها ،تحوالت اقتصادية و مالية كبرى 91شهد العالم الرأسمالي خالل القرن 

 .الميدانين الفكري و االجتماعي

 :فيه ما يأتي (ين)توضح موضوعا  (ي)اكتب 

 أسمالي؛رالتحوالت الصناعية و المالية بالعالم الـ 

 ـ تفسير التحوالت االقتصادية؛

 . الغربية في أوربا الرأسماليعلى المجتمع  ـ أثر التحوالت االقتصادية

 

 

  :الموضوع الثاني

 

   تميزت أوضاع أوربا عقب الحرب العالمية األولى بالتأزم االقتصادي و التوتر السياسي، مَما 

 .في اندالع الحرب العالمية الثانية التي خلفت نتائج عديدة ساهم

 :فيه ما يأتي (ين)توضح موضوعا  (ي)اكتب 

 

       ديكتاتورية ال ألنظمةا في قيام 9191للحرب العالمية األولى و أزمة  ـ دور النتائج السياسية 

 .إيطاليا و ألمانيا في كل من

 مساهمة السياسة التوسعية لألنظمة الديكتاتورية  في اندالع الحرب العالمية الثانية؛ـ   

 النتائج االقتصادية و البشرية  للحرب العالمية الثانيةـ   



  

 

 

 

 

  

  

 الصفحة
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 الامتحان الجهوي املوحد لنيل 

 5102 يوليوز  دورة  -البكالورياشهادة 

 :مدة إلانجاز س5

 :املعامل *3 – 2

سلم التنقيط عناصر إلاجابة و  

 ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 لجهة الدار البيضاء الكبرى 

 

 لوم الرياضية  والتجريبية والشرعية بالتعليم األصيل الع
 *علوم االقتصاد والتدبيرـ 

 

 الشعبة أو املسلك

 :املادة التاريخ و الجغرافيا 
 ولاأل  :املستوى 

  01/01: مادة الجغرافيا

 .. العنوان ،المقياس، نجارالدقة في اإل: المبيانمبيان مناسب يراعي أساسيات  إنجاز ـ 0

 (ن 1.0)ساكنة المدن المغربية  نسبةتزايد كل ما يفيد : الوصف* :و التفسير الوصفـ  2

 (ن 1.0)     ـ النمو الديمغرافي    جرة القروية  اله: التفسير*                              

 معطيات من الوثائق ـ استخراج  3

 :  2أ ـ من الوثيقة رقم 

 (ن 1)تفشي السكن الغير القانوني بالمدن المغربية  تفسيرـ 

 قوانين التعمير عدم تطبيق و ـ ضعف مراقبة السلطات العمومية  

 (االهتمام بالسكن الهش و إهمال تخطيط المدن)و تباين السياسة الحضرية عوامل عقارية وتجارية ـ 

 (ن 57.0): انعكاساته دخل الدولة لمواجهة السكن غير القانوني وـ ت 

  سياسة إعادة الهيكلة إما بالترحيل او التسوية القانونية للسكن السري  يبنتـ : ـ تدخل الدولة*    

 ـ تشويه المشهد الحضري :  انعكاساته*  

 للسكن غير القانوني  اة الدخاراها وتفقيرها وعودة بعضهفقدان األسر المستفيد ـ                   

 :  3ب ـ من الوثيقة رقم 

 (ن 57.0)اختالالت سياسة اعداد التراب الوطني  

 ـ اختالل بين الموارد الطبيعية والضغط البشري       

 ـ ضعف االنتاج والمداخيل       

 اختالل  مجالي بين الواجهة األطلسية والمتوسطية والمناطق الجبلية والسهلية ـ       

 :مظاهر أزمة النطاق الجبلي وكيفية معالجتها 

 (ن 1.0) : هر األزمةمظا*  

 ـ نقص في الموارد األساسية أمام تزايد الحاجيات 

 وهجرتهم للجبال   كانـ نزوح الس

 (ن 0)         :معالجتها*

 إشراك الساكنة في السياسية االقتصادية  ـ البحث عن موارد موازية و

 ـ وضع تهيئة  ترابية تعتمد األولويات والمقاربات التي ترضي الساكنة الجبلية 

 : كل ما يقارب النقط التالية: التدابير التي اتخذتها الدولة لتنمية األرياف المغربية: ـ كتابة فقرة 4

الطرق، المسالك، السدود، الكهربة، الماء الشروب، المستوصفات، : ـ تدابير للنهوض بالبنية التحتية
... المدارس  
و التنمية  المبادرة الوطنية لتنمية البشرية برامج االستثمار الفالحي و: اجتماعيةاقتصادية  و  ـ تدابير

  ....المندمجة

 

ن3  
ن 1  

 
 

 
ن 1  

 
 

 
ن 57.0  

 
 
 
 
 

ن 57.0  

 
 

 
 

 
ن 170  

 
 

 
 
 
 
ن 2  
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 3/2 :الصفحة

 سلم التنقيط  إلاجابة وعناصر           التاريخ و الجغرافيا  :املادة        

 
 
 

 
 ن2

 ن1

 
 
 

 ن3

 
 
 
 
 
 

 
 

 ن2

 
 
 
 
 

 
 
 ن2

 
 االختيار بين موضوعين مقاليين: مادة التاريخ

 :الموضوع األول

(ن 57.0) خاتمة مناسبة  ـ  (ن 5.0) منطقي تصميم ـ( ن 57.0)مقدمة مناسبة : الجانب المنهجي: أوال  

(لغة سليمة من األخطاء ـ خط واضح و مقروء ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج): الجانب الشكلي: ثانيا   

              :الجانب المعرفي: ثالثا 

 .  بالعالم الرأسماليالصناعية والمالية التحوالت 

 (ن 5.1) :التحوالت الصناعية*  

 دخول تقنيات و أساليب جديدة في مختلف القطاعات اإلنتاجية :  التقني و العلمي ـ التقدم

 .....تزايد حجم اإلنتاج و تنوعه و تحسن جودته ـ 

(ن 170) :التحوالت المالية*   

وظيفة االستثمار:  الثقل االقتصادي إلى األبناكنتقال ا ـ    

بروز مؤسسات احتكارية تتحكم في األسعار بحكم قوتها المالية  ـ التركيز المالي و     

 ... وضالقرالبورصات، : جديدة في التعامل الماليأساليب ظهور ـ   

 :صاديةتقالتفسيرالتحوالت ا 

تبني الليبيرالة و منطق المنافسة و حرية المبادرة ـ التركيز الرأسمالي و خلق : ـ طبيعة النظام الرسمالي

 ... تكاريةمؤسسات اح

 ـ تعدد االختراعات  ( ...التايلورية)ظمة جديدة للتصنيع استعمال مصادر جديدة للطاقة ـ  واساليب وأن -

 ...تزايد االستثمارات في صناعات جديدة و متطورة -

وسائل  و االقتصادية  لسكك الحديدية و الطرق البرية وأهميتهاتطور شبكة ا :ـ ثورة المواصالت و االتصال

 ...(الكلفة ـ السرعة)االتصال  

  :أثر التحوالت االقتصادية على المجتمع الرأسمالي

 (5720)...نمو ديمغرافي سريع ـ الهجرة من البوادي نحو المدن : التحول الديغرافي *

 (ن 17.0)  :التحول في بنية المجتمع الرأسمالي* 

 : طبقتين متناقضتين انقسام المجتمع الرأسمالي إلى      

 طبقة برجوازية غنية تمتلك وسائل اإلنتاج و تعيش في الرخاء و الرفاهية ـ  

  مستغلة من طرف البورجوازية و تعيش أوضاعا مزرية ،طبقة عمالية فقيرة كثيرة العدد ـ 

  ...في ظروف قاسيةيل األطفال و خروج المرأة للعمل ـ  تشغ 
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 3/3 :الصفحة

 سلم التنقيط  عناصر إلاجابة و          الجغرافيا  التاريخ و :املادة        

 
 
 
 

 
 ن2

 ن1

 
 
 
 ن3

 
 
 
 
 
 
 
 ن2

 
 
 
 
 
 ن2

 

 :الموضوع الثاني

(ن 570)  مناسب تصميم ـ (ن 0.,5)خاتمة مناسبة  ـ ( ن 57.0)مقدمة مناسبة : الجانب المنهجي: ـ أوال  

  (لغة سليمة من األخطاء ـ خط واضح و مقروء ـ شكل مقبول في تقديم المنتوج) :الجانب الشكلي: ثانيا - 

              :الجانب المعرفي: ـ ثالثا

 :في كل من إيطاليا و ألمانيا ةالديكتاتوري األنظمة في قيام 9191دور النتائج السياسية و أثر أزمة 

 :يمكن استحضار: بالنسبة إليطاليا*

 عدم االستقرار السياسي و تفاقم المشاكل االقتصاديةمن نتائج الحرب و خيبة امل اإليطاليين -

  ....بعد الحرب العالمية األولىو االجتماعية  

 .....في المشهد السياسي الفاشيةاألحزاب  تزايد وزنانتشار األفكار المتطرفة و  ـ      

 :فيما يخص ألمانيا* 

 في حل المشاكل االقتصادية و االجتماعية فشل حكومة فيمارو  انعكاسات معاهدة فرساي ـ 

 و وصول هتلر إلى الحكم         9191تفاقم الوضع في ألمانيا من جراء  أزمة  -

 :مساهمة السياسة التوسعية لألنظمة الديكتاتورية في اندالع الحرب العالمية الثانية 

 التوسع الياباني في الشرق األقصى -

 و احتالل ليبيا الغزو اإليطالي للحبشة  -

 التوسع النازي في أوروبا الشرقية  -

 بولونيممر دانزك الي للمانية واندالع الحرب بعد الغزو األتوتر العالقات الدول< ==

 . للحرب العالمية الثانيةو البشرية  النتائج االقتصادية 

 : النتائج االقتصادية *       

 تكاليف الحربو ارتفاع تدمير البنيات التحتية  -         

 الفالحي و الصناعي و المبادالت التجارية تراجع اإلنتاج -         

 للدول األوربية  ارتفاع المديونية الخارجية -         

 : يةبشرالنتائج ال*         

 و المعطوبين ارتفاع عدد القتلى و الجرحى ـ          

 ـ كثرة األرامل و اليتامى          

 ...تضرر الفئة النشيطةـ           

 
 
 
 
 
 


