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أمبمك مجمُػت مه الُثبئق  ،تفحصٍب جيذا َ اطتؼه بمكتظببتك إلوجبس المطلُة .
انٕشٛقح األٔنٗ:
>> ( )...نى ذثذأ تٕادر انٕػ ٙانُٓضٕ٘ انذذٚس ( )...إال تؼذ االططذاو يغ أٔرتا )...(،تؼذ ادرالل َاته ٌٕٛنًظز )ٔ( ،دذز َفض
انشٙء ف ٙانًغزب ( )...يغ ادرالل فزَظا نهجشائز طُح ٔ)...( 1830ػقة ْشًٚح انجٛش انًغزت ٙف ٙيٕقؼح إٚظه ٙطُح )...( 1844
ٔذكٌٕ فَ ٙفٕص انقادج شؼٕر تانذاجح إلطالح األَظًح انؼرٛقح ف ٙانجٛش ٔف ٙانذٔنحٔ..يغ َٓاٚح انقزٌ انراطغ ػشز ٔتذاٚح انقزٌ
انؼشز ٍٚتذأ فجز آخز نهُٓضح ف ٙانًغزب ٔنى ٚكٍ ْذا انفجز يزذثطا تٓشًٚح ذطٕاٌ طُح ٔ )...( 1860ال كاٌ َرٛجح انضغٕط األٔرتٛح
إلدخال إطالداخ ٔانر ٙاَرٓد تاَؼقاد يؤذًز يذرٚذ طُح ...1880تم شؼاػا يٍ انفكز انؼزت ٙانُٓضٕ٘ انهٛثزان<< ...ٙ
يذًذ ػاتذ انجاتز٘  :انًغزب انًؼاطز ،يؤطظح تُشزج نهطثاػح ٔانُشز ،ط  ،1انثٛضاء .1988 ،ص 17 :ـ 18

انٕشٛقح انصاَٛح:
َشزخ جزٚذج نظاٌ انًغزب طُح  1908يقاال ذٕجّ انخطاب ف ّٛإنٗ انظهطاٌ يٕال٘ ػثذ انذفٛظ قائهح " :تًا أٌ انٕقد قذ دػا إنٗ
اإلطالحٚ ْٕٔ...ؼهى أَُا يا قهذَاِ تٛؼرُا...إال أيال ف ٙأٌ ُٚقذَا يٍ ْٔذج انظقٕط انر ٙأٔطهُا إنٓٛا انجٓم ٔاالطرثذاد ٔ...،تًا أٌ ٚذا
ٔادذج ال ذقذر ...ػهٗ إطالح إدارج يرخهفح كذكٕيرُأ... ،ػه ّٛفال يُاص...نجالنرّ يٍ أٌ ًُٚخ أيرّ َؼًح انذطرٕر ٔيجهض انُٕاب ،
ٔيٍ إػطائٓا دزٚح انؼًم ٔانفكز ،نرقٕو تئطالح تالدْا اقرذاء تذٔل انذَٛا انذاضزج انًظهًح ٔانًظٛذٛح"...
ػالل انفاط ، ٙانذزكاخ االطرقالنٛح تانًغزب انؼزت، ٙيطثؼح انُجاح انجذٚذج  ،ط  ، 5انثٛضاء  ، 1993ص99-98

انٕشٛقح انصانصح:جاء ف ٙيؼاْذج انذًاٚح انفزَظٛح ػهٗ انًغزب يا ٚه:ٙ
َظاو جذٚذ [َظاو انذًاٚح]فٙ
"انًادج األٔنٗ  :اذفقد دكٕيح انجًٕٓرٚح انفزَظٛح يغ جالنح انظهطاٌ [يٕال٘ ػثذ انذفٛظ] ػهٗ إَشاء
انًغزب ٚظًخ تاإلطالداخ اإلدارٚح ٔانقضائٛح ٔانرزتٕٚح ٔاإلقرظادٚح ٔانًانٛح ٔانؼظكزٚح انر ٙذزٖ انذكٕيح انفزَظٛح فائذج ف ٙإدخانٓا
إنٗ انًغزب ...
انًادج انصاَٛح ٚ :قثم جالنح انظهطاٌ يُذ ا ٌٜأٌ ذشزع انذكٕيح انفزَظٛح ...ف ٙاإلدرالالخ انؼظكزٚح انر ٙذزاْا ضزٔرٚح الطررثاب
انظكُٛح ٔذأي ٍٛانًؼايالخ انرجارٚح ف ٙاألراض ٙانًغزتٛح..
انًادج انزاتؼح  :طٛظذر جالنرّ انشزٚفح انقزاراخ تاإلجزاءاخ انرٚ ٙرطهثٓا انُظاو ...طثقا القرزاح انذكٕيح انفزَظٛحٔ .طرزاػٗ َفض
انطزٚقح ف ٙيظأنح انقٕاَ ٍٛانجذٚذج ٔف ٙذؼذٚم انقٕاَ ٍٛانًؼًٕل تٓا"...
جالل ٚذٔ ،ٗٛشائق َٔظٕص انرارٚخ انذذٚس ٔانًؼاطز،دار انًؼارف ،ط  ،1يظز  1969ص 77 - 76
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المطلُة:
1ـ ضغ الُثبئق الثالث في طيبقٍب التبريخي( .الشمه َالمكبن َالمُضُع) )ٌ1( .
2ـ ػزف مب تحتً خط تؼزيفب تبريخيب  .مُقؼت إطليٌ ،شيمت تطُان ،وظبم جذيذ)ٌ2(.
3ـ اطرخهض مه الُثبئق المؼطيبث التبريخيت كمب يلي )ٌ3( :
اـ مه الُثيقتيه  2 َ 1دَاػي اإلصالحبث َمجبالتٍب .
ة ـ مه الُثيقت  3مظبٌز مض وظبم الحمبيت الفزوظيت ببلظيبدة المغزبيت.
 4ـ ركة الفكزة األطبص للُثبئق الثالث()ٌ 2
 5ـ جبء في المبدة الثبويت مه ػقذ الحمبيت "..يُذ ا ٌٜطرشزع انذكٕيح انفزَظٛح...ف ٙاإلدرالالخ انؼظكزٚح"...
بين ـ مستعٌنا بمعارفك ـ رد فعل المغرب تجاه اإلحتالالت الفرنسٌة للمغرب ما بٌن  1902م و  1915م ")ٌ2( .

 IIانجغزافٛا:

(يٕضٕع

يقان10/10 )ٙ

أكرة ف ٙأدذ انًٕضٕػ ٍٛانرانٍٛٛ
انًٕضٕع األٔل:
تُاجً طيبطت إػذاد التزاة الُطىي تحذيبث كبزِ ،ممب اطتذػّ َضغ تصُر شمُلي لمؼبلجت مختلف االختالالث.
اكرة مُضُػب مقبليب مه مقذمت َػزض َخبتمت ذؼانج في مب يأتي:
ـ التحذيبث الكبزِ التي تُاجً طيبطت إػذاد التزاة الُطىي ببلمغزة.
ـ دَر المببدرة الُطىيت للتىميت البشزيت في مُاجٍت التحذيبث االجتمبػيت َالبيئيت.
انًٕضٕع انصاَ: ٙ
فً مجال إعداد التراب الوطنً نهج المغرب عدة مقاربات تنموٌة ترمً إلى معالجة مشاكل المجال الرٌفً من جهة و الحد
من انعكاسات هذه المشاكل على المجال الحضري من جهة أخرى.
اكتب موضوعا مقالاي من مقدمة و عرض و خاتمة  ،توضح فٌه ما ٌأتً:
ـ مظاهر أزمة مجال األرٌاف على المستوٌٌن االجتماعً و التجهٌزات العمومٌة.
ـ التدابٌر المتخذة لمعالجة مظاهر أزمة هذٌن المستوٌٌن.
ـ اوؼكبطبث ٌذي األسمت ػلّ المذيىت المغزبيت .

