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عناصر اإلجابة المقترحة وسلم التنقيط
أوال ـ التاريخ ( االشتغال بالوثائق  10نقط )
 -1السياق التاريخي 1(.....................................................................................................................ن)
ظروف فرض الحماية على المغرب ورد فعل المغاربة،مقاومة الريف نموذجا.
 – 2التعريف التاريخي 2(.................................................................................................................:ن)
 نظام الحماية ...:نظام سياسي نهجته فرنسا بالمغرب بعد توقيع عقد الحماية  30مارس ... 1912امتد إلى حصولالمغرب على االستقالل سنة ... 1956يقوم على أساس احتفاظ البلد بسيادته ونظام حكمه،إلى جانب إدارة استعمارية
يترأسها المقيم العام...
 محمد بن عبد الكريم الخطابي:ولد في أجدير شمال المغرب 1882وتوفي بالقاهرة  6فبراير، 1962قاد المقاومةالريفية ضد االستعمار االسباني ...انتصر عليهم في معركة أنوال سنة... 1921
 – 3االتستخراج من الوثائق  3(..........................................................................................................:ن)
 من الوثيقة: 1عوامل عرقلة عمل البعثات الطالبية بعد عودتها الى المغرب... :اإلقصاء من طرف أعضاءالمخزن...توظيفهم في زمن متأخر كانت البالد منهكة اقتصاديا و منقسمة سياسيا ...قلة عددهم أمام إدارة متكتلة
وعتيقة تشتغل بطرق تقليدية ...
 من الوثيقة: 2أهم قرارات مؤتمر الجزيرة الخضراء تسنة ... : 1906اعتراف المؤتمر لفرنسا بمصالحها فيالمغرب...إنشاء بنك مخزني تهيمن عليه فرنسا...منح األجانب حق شراء العقارات دون إذن المخزن...فتح الباب
لالستغالل األجنبي...
من الوثيقة: 3الداللة التاريخية للمقاومة المسلحة بالريف... :إرباك األسبان والفرنسيين ...إنهاء مهمة ليوطيبالمغرب...استرجاع المغاربة للثقة ومواصلة المقاومة داخل المدن...
 – 4تركيب الفكرة األتساس التي تربط بين الوثائق 2(................................................................................ن)
عوامل عرقلة عمل البعثات الطالبية بعد عودتها إلى المغرب ومخلفات مؤتمر الجزيرة الخضراء وآثار مقاومة
محمد بن عبد الكريم الخطابي...
 – 5ظروف نشأة الحركة الوطنية المغربية ونضالها ضد النظام االتستعماري ما بين خالل الثالثينات 2(................:ن)
...تطبيق السياسة البربرية...بروز نخبة مثقفة...ظهور تنظيمات حزبية تطالب باإلصالح ...استعمال الصحافة الوطنية
لتوعية المغاربة...دور المدارس و المعاهد في نشر الوعي الوطني ...قيام العمال المغاربة باإلضرابات و تكتلهم نقابيا
( داخل اتحاد النقابات الموحدة ) …
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ثانيا :الجغرافيا ( إنتاج مقال 10 :نقط )
الموضوع األول :
* الجانب المنهجي  :مقدمة مناسبة ،وضوح ومنطقية التصميم ،خاتمة مناسبة 2(........................................................................ن )
* الجانب الشكلي :التعبير الجغرافي  ،اللغة  ،شكل التقديم 1 (...............................................................................................ن )
*الجانب المعرفي  :انتقاء المعلومات ،صحتها ،تنوعها و ترابطها :

أ-مظاهر أزمة المدينة المغربية 2(...................................................................................................:ن)
 عمرانيا ... :تشوه المنظر الجمالي للمدينة...سكن عشوائي..أحياء الصفيح...انتشار المضاربات العقارية...تدهور أوضاع المدينة القديمة...
 اجتماعيا:عجز في تلبية حاجات السكان من السكن...فوارق طبقية...ارتفاع نسبة البطالة والفقر... اقتصاديا  :افتقار إلى المؤسسات االقتصادية القوية...انتشار األنشطة غير المهيكلة... مجال التجهيزات  :نقص البنيات التحتية...ضعف التجهيزات االجتماعية...أزمة النقل الحضري... بيئيا  :تلوث كبير...تراجع المناطق الخضراء...ب -العوامل المفسرة ألزمة المدينة بالمغرب 2(...................................................................................:ن)
 العامل الديمغرافي  ... :نمو حضري سريع ناتج عن الهجرة ...ارتفاع نسبة التمدن...استمرار ارتفاع معدل التكاثرالطبيعي...
 العامل التنظيمي  :محدودية الصرامة في تطبيق قانون التعمير...سوء تدبير المدن...ضعف االستجابة لحاجاتالسكان المتزايدة...
ج التوجهات المجالية لسياتسة إعداد التراب الوطني بالمغرب 3(.................................................................:ن)
 األقاليم الشمالية والشرقية  :تدعيم البعد األورومتوسطي ..تأهيل المجاالت الحدودية... المناطق الجبلية ( :األطلس المتوسط -الكبير -الريف) المحافظة على الموارد..تحقيق التضامن ألمجالي... البحر والسواحل  :تعزيز االنفتاح على الخارج والحفاظ على الموارد البحرية... المناطق الصحراوية  :تحقيق االندماج الجهوي..تدبير المجاالت الهشة... المدارات المسقية ( :الحوز -دكالة  -الغرب -ملوية -سوس -تادلة) ...رهان األمن الغذائي وتحديات االنفتاح... مناطق البور  :تحقيق الفعالية االقتصادية والتوازنات المجالية... الشبكة الحضرية  :تأهيل المجاالت الحضرية الوطنية بإقرار تنمية شاملة مندمجة...********************

الموضوع الثاني :
الجانب المنهجي  :مقدمة مناسبة ،وضوح ومنطقية التصميم ،خاتمة مناسبة 2(............................................................................ن )
* الجانب الشكلي :التعبير الجغرافي  ،اللغة  ،شكل التقديم 1 (.............................................................................................ن )
* الجانب المعرفي  :انتقاء المعلومات ،صحتها ،تنوعها و ترابطها :

أ -مظاهر قوة قطاع التجارة بكل من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي 3(......................:ن)
بالواليات المتحدة األمريكية: احتكار الواليات المتحدة األمريكية ما يناهز خمس التجارة العالمية...أول مصدر ومستورد عالمي..أولمستثمر عالمي ..أول مستثمر خارجي في العالم...قطاع التجارة والخدمات يمثل النصيب األكبر من الناتج
الداخلي الخام...
باالتحاد األوربي: تشكل مبادالت االتحاد األوربي مع باقي العالم خمس التجارة العالمية ...احتالل المبادالت بين دولاالتحاد األوربي مكانة مهمة بفعل إلغاء القيود الجمركية ...سهولة مرور البضائع ورؤوس األموال
واألشخاص والخدمات...
**********************
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ب -أهم العوامل التنظيمية المفسرة لقوة هذا القطاع بكل منهما 2(.............................................:ن)
 استناد االقتصاد األمريكي لمبادئ الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج...المنافسة الحرة ...الربح كمحركأساسي لعملية اإلنتاج..اعتماد التركيز الرأسمالي(األفقي والعمودي)..ظهور المؤسسات القوية...
...األكروبيزنس..االعتناء بالبحث العلمي...
 اعتماد دول االتحاد األوربي على عدة مؤسسات تعمل على اتخاذ القرارات وإصدار القوانين..اعتمادالنهج الرأسمالي في االقتصاد...
ج -مشاكل وتحديات الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي 2(.....................................: :ن)
(ملحوظة :يعتبر الجواب صحيحا إذا ذكر المترشح"ة" مشكليين أو تحديين لكل قوة اقتصادية)
 مشاكل وتحديات وم أ ... :عجز الميزان التجاري بفعل ارتفاع قيمة الواردات وانخفاض قيمةالصادرات ...تراجع القدرة التنافسية  ....للمنتجات األمريكية في األسواق الخارجية...ارتفاع النفقات
العسكرية في الخارج...........
 مشاكل وتحديات ااالتحاد األوربي....:عدم تعميم تداول العملة الموحدة(األورو) على جميع الدولاألعضاء ...األزمة المالية األخيرة وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية...........
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