
 

 

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

و
 
 المسلك: الشعبة ا

 2المعامل ـ العلوم التجريبية والرياضية: 
 2المعامل  :ةـــــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيــــــــــــــــــــــــــ العل

 3 المعامل التدبيـــر:وم االقتصاد ـــــــــــــوـ عل

 
 المادة: التاريخ والجغرافيا

 

 
 

1 

2 

 )االستدراكية( 2017يوليوز ـدورة:  ـــــــــــالـــــــ
ولى بكالورياالمستـــــوى: 

 
 اال
 ساعتانمدة اإلنجـاز: 

 

 

 الموضوع
 

 (              االشتغال بالوثائقنقط10 )  مادة الجغرافيا 
 (1الوثيقة )

رياف بالمغربنسبة  تطور 
 
 سكان المدن واال

 1960 1971 1982 1994 2004 2014 
 60,36 55,07 51,42 42,75 35,18 29,15 (%)بــــدن نسبة سكان الم

رياف ب) نسبة
 
 39,64 44,93 48,58 57,25 64,82 70,85 (%سكان اال

 2014الى  1960اإلحصاء العام للسكان والسكنى من                                                                                                                                                     

 (2الوثيقة )

ساسا في نمو حضري مرتفع جدا يصل       
 
سنويا، وتنامي مدن الصفيح وارتفاع  4,5%لى ا  " ورث المغرب  وضعية حضرية معقدة تمثلت ا

سباب عدة منهاحدة ال
 
مكانية التمدرس عدم التوفالجفاف وانعدام الشغل بالبوادي و هجرة القروية التي اتجهت نحو المدن الكبرى ال ر على ا 

و قلة التجهيزات االجتماعية والبنى التحتيةوالتطبيب 
 
 .وضعف ا

زمات... مجال مكـتظ بالعمران وبدور سكن       
 
ن المدن المغربية تعيش عدة ا ر ية غير متناسقة وتجهيزات وخدمات عمومية غيوعموما فا 

شكالمتكافئة مجاليا... تعدد 
 
المضاربة العقارية... تفاقم حدة البطالة... وتنامي االقتصاد غير المهيكل واتساع دائرة الفقر الحضري حيث  ا

حياء الفقيرة."بمن ساكنة المدن  25%تقطن حوالي 
 
 اال

 05/2017/ 01ضرية بالمغرب. المركز المغربي للتنمية الفكرية. تاريخ االطالع عبد العزيز رشدي. إشكالية التنمية الح

 (3الوثيقة )
ساسيين... في كل محاولة الستدراك تراكمات العجز

 
ثارة تدخلين ا مر متعاني منه يوالفقر والهشاشة الت " البد من ا 

 
ا البوادي ويتعلق اال

ة... من خالل وضع سياسة للفالحة البورية والتفكير في زراعات بديلة عن الحبوب بتقوية وتنويع القاعدة االقتصادية للمجاالت القروي
نشطة غير الفالحية

 
شجار المثمرة... وموازاة مع ذلك... التركيز على اال

 
بشبكات المدن الصغيرة والمتوسطة المتاخمة للبوادي، وذلك  كاال

والحد من الهجرة نحو  ...ممارس على المجاالت والموارد الطبيعيةبغية خلق مصادر جديدة للدخل والشغل وبالتالي تخفيف الضغط ال
خر المدن الكبرى...

 
التربية والتعليم، فك العزلة  :الذي يطال وضعية المرافق والتجهيزات بالمجاالت القروية...البِين  ثم تصحيح التا

 الطرقية، توفير المرافق )الماء الشروب والكهرباء...(
 30/07/2012ش جهوي سابق إلعداد التراب والماء والبيئة. جهة فاس بولمان. عز العرب العناني/ مفت

 (4) الوثيقة

ننا ندعو ال"وفي هذا السياق    حسن وسيلة للحد من التفاوت ، فا 
 
عداد التراب الوطني قوامه اعتبار التهيئة الترابية ا عتماد منظور جديد ال 

داة للتطوير العقالني للمشهد الحضري وا  
 
مثل طريقة للتوفيق بين النجاعة االقتصادية وحماية ينعاش العالم القرو الجهوي، وا

 
، وا

هيل المجال لجعله قابال ال وبين العدالة االجتماعية والحفاظ على البيئة من جهة من جهة الثروات
 
خرى... وهذا يعني تا

 
ستقطاب كل ا
شكال االستثمار السياحي والصناعي والفالحي والخدماتي... كما يقصد به

 
تسخير جميع الوسائل للنهوض بالمناطق المعوزة في مسار  ا

خ   ...ويتطلب ذلك ...التنمية تحقيقا للعدالة االجتماعية والمجالية
 
عداد التراب، حيث ا ولويات سياسة ا 

 
 ذجعل التنمية المستدامة من ا

                    لبحرية."              هشاشة مواردنا الطبيعية بعين االعتبار... كالماء والملك الغابوي والسواحل والثرواث ا
                                                                          28/03/2013لى اللقاء الوطني حول إعداد التراب الوطني إمقتطف من الرسالة الملكية السامية                                                                                                                                          

 انظــــر خلفــــه.../...                                                                                                                            

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع



 

 

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

و
 
 المسلك: الشعبة ا

 2المعامل ـ العلوم التجريبية والرياضية: 
 2المعامل  :ةــــــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيــــــــــــــــــــــــــ العل

 3المعامل  :رـــــــم االقتصاد والتدبيـــــــــــــوـ عل

 
 المادة: التاريخ والجغرافيا

 

 
 

2 

2 

 )استدراكية( 2017يوليوز ـدورة:  ـــــــــــالـــــــ
ولى بكالوريالمستـــــوى: 

 
  ااال

 ساعتان مدة اإلنجـاز:
 

 
تية:         

آ
سئلة اال

 
جب)ي( عن اال

 
ربع ا

 
 بعد قراءتك المتمعنة للوثائق اال

عمدةا  (  1معطيات الوثيقة ) )ي( حول  -  1     
 
 ن3...........................................................................................................................لى مبيان باال

 ن1..................................................................................................................................................صف)ي(  الظاهرة الممثلة في المبيان  - 2     
 ن1,5............................................................التنمية المستدامة -الموارد الطبيعية  -عرف)ي(  المفاهيم التالية: االقتصاد غير المهيكل   -3     
     4 -   

 
 نجز)ي( ا

آ
 ن3.........................................................................................................................................................تي:من خالل الوثائق اال

زمة المدينة المغربية والعوامل ال ( تحديد2من الوثيقة )  -ا              
 
 ؛مفسرة لهامظاهر ا

رياف3من الوثيقة)  -ب            
 
زمة اال

 
براز الحلول المقترحة لتجاوز ا  ؛(  ا 

هدافه. توضيح( 4من الوثيقة)  -ج           
 
عداد التراب الوطني وا همية ا 

 
 ا

نجز)ي( فقرة تبين  - 5    
 
عداد التراب الوطني فيها التوجهات المجالية لسياس )ين( باالستعانة بالوثائق واعتمادا على ما درست ا ة ا 

هدافها
 
 ن1,5.........................................................................................................................................................................................................وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( نجاز موضوع مقالي10مادة التاريخ  نقط(                   ا 
 
 
حد الموضوعينا

 
 كـتب)ي( في ا

 ول
 
 الموضوع اال

جل التخفيف من الضغوط االستعمارية التي تعرض لها المغرب خالل النصف الثاني من             
 
  هذه، حرص سالطين 19القرن من ا

صالحات شملت عدة ميادين. الحقبة               على القيام با 
نجز)ي( موضوعا مقاليا تبين                                        

 
  )ين(ا

آ
 تي:فيه اال

 ؛19قرن الضغوط االستعمارية التي تعرض لها المغرب في النصف الثاني من ال -                            
 ؛االصالحات االقتصادية والمالية واالدارية المنجزة خالل هذه الفترة -                            
صالحات. -                              عوامل فشل اال 

 الموضوع الثاني 
ولى            

 
وربا  عقد مجموعة من المعاهدات، كان لها (1918 - 1914) نتج عن الحرب العالمية اال

 
ثر كبير في التحوالت التي عرفتها ا

 
ا

 والعالم.
تيا           

آ
 :كـتب)ي( موضوعا مقاليا توضح)ين( فيه اال

ولى -                              
 
 ؛النتائج السياسية للحرب العالمية اال

وضاع الداخلية في روسيا  -                             
 
 ؛(1921 – 1917بين)تطور اال

 ظروف قيام النظام النازي ودوره في اندالع الحرب العالمية الثانية. -                            
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