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الموضوع
 مادة الجغرافيا ( 10نقط)
الوثيقة ()1
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الوثيقة ()2
" ورث المغرب وضعية حضرية معقدة تمثلت اساسا في نمو حضري مرتفع جدا يصل الى  4,5%سنويا ،وتنامي مدن الصفيح وارتفاع
حدة الهجرة القروية التي اتجهت نحو المدن الكبرى السباب عدة منها الجفاف وانعدام الشغل بالبوادي وعدم التوفر على امكانية التمدرس
والتطبيب وضعف او قلة التجهيزات االجتماعية والبنى التحتية.
وعموما فان المدن المغربية تعيش عدة ازمات ...مجال مكـتظ بالعمران وبدور سكنية غير متناسقة وتجهيزات وخدمات عمومية غير
متكافئة مجاليا ...تعدد اشكال المضاربة العقارية ...تفاقم حدة البطالة ...وتنامي االقتصاد غير المهيكل واتساع دائرة الفقر الحضري حيث
تقطن حوالي  25%من ساكنة المدن باالحياء الفقيرة".
عبد العزيز رشدي .إشكالية التنمية الحضرية بالمغرب .المركز المغربي للتنمية الفكرية .تاريخ االطالع 2017/05/ 01

الوثيقة ()3
" البد من اثارة تدخلين اساسيين ...في كل محاولة الستدراك تراكمات العجز والفقر والهشاشة التي تعاني منهما البوادي ويتعلق االمر
بتقوية وتنويع القاعدة االقتصادية للمجاالت القروية ...من خالل وضع سياسة للفالحة البورية والتفكير في زراعات بديلة عن الحبوب
كاالشجار المثمرة ...وموازاة مع ذلك ...التركيز على االنشطة غير الفالحية بشبكات المدن الصغيرة والمتوسطة المتاخمة للبوادي ،وذلك
بغية خلق مصادر جديدة للدخل والشغل وبالتالي تخفيف الضغط الممارس على المجاالت والموارد الطبيعية ...والحد من الهجرة نحو
البين الذي يطال وضعية المرافق والتجهيزات بالمجاالت القروية :...التربية والتعليم ،فك العزلة
المدن الكبرى ...ثم تصحيح التاخر ِ
الطرقية ،توفير المرافق (الماء الشروب والكهرباء)...
عز العرب العناني /مفتش جهوي سابق إلعداد التراب والماء والبيئة .جهة فاس بولمان2012/07/30 .

الوثيقة ()4
"وفي هذا السياق ،فاننا ندعو العتماد منظور جديد العداد التراب الوطني قوامه اعتبار التهيئة الترابية احسن وسيلة للحد من التفاوت
الجهوي ،واداة للتطوير العقالني للمشهد الحضري وانعاش العالم القروي ،وامثل طريقة للتوفيق بين النجاعة االقتصادية وحماية
الثروات من جهة وبين العدالة االجتماعية والحفاظ على البيئة من جهة اخرى ...وهذا يعني تاهيل المجال لجعله قابال الستقطاب كل
اشكال االستثمار السياحي والصناعي والفالحي والخدماتي ...كما يقصد به تسخير جميع الوسائل للنهوض بالمناطق المعوزة في مسار
التنمية تحقيقا للعدالة االجتماعية والمجالية ...ويتطلب ذلك ...جعل التنمية المستدامة من اولويات سياسة اعداد التراب ،حيث اخذ
هشاشة مواردنا الطبيعية بعين االعتبار ...كالماء والملك الغابوي والسواحل والثرواث البحرية".
مقتطف من الرسالة الملكية السامية إلى اللقاء الوطني حول إعداد التراب الوطني 2013/03/28
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آ
بعد قراءتك المتمعنة للوثائق االربع اجب(ي) عن االسئلة االتية:
 - 1حول(ي) معطيات الوثيقة ( )1الى مبيان باالعمدة3...........................................................................................................................ن
 - 2صف(ي) الظاهرة الممثلة في المبيان 1..................................................................................................................................................ن
 -3عرف(ي) المفاهيم التالية :االقتصاد غير المهيكل  -الموارد الطبيعية  -التنمية المستدامة1,5............................................................ن
آ
 - 4انجز(ي) من خالل الوثائق االتي3.........................................................................................................................................................:ن
ا  -من الوثيقة ( )2تحديد مظاهر ازمة المدينة المغربية والعوامل المفسرة لها؛
ب  -من الوثيقة( )3ابراز الحلول المقترحة لتجاوز ازمة االرياف؛
ج  -من الوثيقة( )4توضيح اهمية اعداد التراب الوطني واهدافه.
 - 5باالستعانة بالوثائق واعتمادا على ما درست انجز(ي) فقرة تبين(ين) فيها التوجهات المجالية لسياسة اعداد التراب الوطني
واهدافها1,5........................................................................................................................................................................................................ .ن
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انجاز موضوع مقالي
 مادة التاريخ (10نقط)
اكـتب(ي) في احد الموضوعين
 الموضوع االول
من اجل التخفيف من الضغوط االستعمارية التي تعرض لها المغرب خالل النصف الثاني من القرن  ،19حرص سالطين هذه
الحقبة على القيام باصالحات شملت عدة ميادين.
آ
انجز(ي) موضوعا مقاليا تبين(ين) فيه االتي:
 الضغوط االستعمارية التي تعرض لها المغرب في النصف الثاني من القرن 19؛ االصالحات االقتصادية والمالية واالدارية المنجزة خالل هذه الفترة؛ عوامل فشل االصالحات. الموضوع الثاني
نتج عن الحرب العالمية االولى ( )1918 - 1914عقد مجموعة من المعاهدات ،كان لها اثر كبير في التحوالت التي عرفتها اوربا
والعالم.
آ
اكـتب(ي) موضوعا مقاليا توضح(ين) فيه االتي:
 النتائج السياسية للحرب العالمية االولى؛ تطور االوضاع الداخلية في روسيا بين()1921 – 1917؛ -ظروف قيام النظام النازي ودوره في اندالع الحرب العالمية الثانية.

