
www.Achamel.netCours pratiques en ligne                              
 
 

 اإلمتحان اجلهوي املوحد
 2008  دورة يونيو –الشاوية ورديغة  جهة 

 
 
 

 التنمية القروية
 

تنمية قدرات اإلنسان المغربي، وإدراجه في إن أهم مرتكزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي توجهها نحو 
الدينامية التنموية التي تعرفها بالدنا في شتى المجاالت ،وذلك عبر حفزه على االهتمام بخلق الثروات، وتطوير 
الخلق واإلبداع لديه لجعله قادرا على تحسين ظروف عيشه وتخليصه من دوامة الفقر والهشاشة واإلقصاء 

 .االجتماعي
 .قيق هذا الرهان أهمية بالغة خصوصا في العالم القرويويكتسي تح

وال بد من التأآيد هنا على البعد االستراتيجي إلشكالية التنمية القروية ببالدنا، وهو البعد الذي يجعل منها إحدى 
ب مصادر دخل متنوعة، مرتكزا بشكل آبير على القطاع ة؛ فاالقتصاد القروي يبقى، في غيااألولويات الوطني

من الساآنة النشيطة بالعالم القروي، ويغلب عليه الطابع المعيشي بالنسبة لعدد آبير  %80لفالحي الذي يشغل ا
من الفالحين وذلك بالرغم من المكتسبات الهامة التي تحققت منذ االستقالل، وبالتالي فالفالحة لوحدها ليست قادرة 

 .ع من مستوى عيش الساآنة القرويةعلى خلق ما يكفي من الثروات وفرص الشغل الالزمة للرف
لقد أدى االستقراء العميق والمتأني لهذه اإلشكالية إلى بروز عدة قناعات ال بد من أخذها بعين االعتبار في آل 

 .سياسة تنموية تستهدف تنمية العالم القروي
ا وتنمية العالم القروي؛ إذ ال أولى هذه القناعات تتمثل في أن هناك ارتباطا جدليا بين التنمية الوطنية في شموليته

يمكن تحقيق التقدم الذي تنشده بالدنا مادامت الساآنة القروية غير مندمجة في إطار هذه الدينامية التنموية، وغير 
 .معنية بصيرورة النمو االقتصادي واالجتماعي بشكل عام

ن طريق عمليات محدودة في الزمان أما القناعة الثانية فتتمثل في أنه ال يمكن رفع رهان التنمية القروية ع
ة ضمن مقاربة مرتكزة على والمكان، بل يجب أن يبنى هذا المفهوم على دعائم متينة، واتخاذ تدابير عملي

االستمرارية، وفي إطار رؤية مندمجة شمولية ومتكاملة ذات بعد ترابي، تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات 
والمؤهالت التي تتميز بها آل منطقة على حدة، وتنطلق من الحاجات الحقيقية للسكان، تكريسا للبعد التشاوري 

 .ة تنموية، عمال بمبادئ التسيير الرشيد والحكامة الجيدةوالتشارآي الذي يجب أن تدرج فيه آل عملي
 

 مكون النصوص : المجال الرئيسي األول
 ما داللة آل منهما ؟ وما العالقة بينهما؟. القروية+التنمية: يتضمن العنوان آلمتين. 1
 حدد القضايا التي يطرحها النص؟. 2
 األولويات الوطنية؟ لماذا جعل الكاتب من إشكالية التنمية القروية إحدى. 3
استخرج األلفاظ والعبارات الدالة . يغلب على النص حقالن دالليان هما الحقل االجتماعي والحقل االقتصادي .4

 .على آل حقل، ثم أبرز العالقة بين الحقلين
 لقروي؟لماذا يؤآد الكاتب على ضرورة االرتباط الجدلي بين التنمية الوطنية في شموليتها وتنمية العالم ا. 5
 .مثل لهما بما يناسب من النص، مبرزا داللتها في سياق النص. وظف الكاتب أسلوب التوآيد وأسلوب النفي. 6
لخص مضمون القناعتين الواردتين في النص، ثم اقترح ما تراه مناسبا إلخراج العالم القروي من دوامة الفقر . 7

 .والهشاشة واإلقصاء االجتماعي
 

 مكون علوم اللغة: ني المجال الرئيسي الثا
 استخرج من النص اسما ممنوعا من الصرف مع بيان سبب المنع .1
وجه نداء إلى ساآنة العالم القروي تثير انتباههم إلى عواقب الهجرة القروية، موظفا في ذلك أسلوبا لألمر،  .2

 .وأسلوبا للنهي
 

 مكون التعبير واإلنشاء: المجال الرئيسي الثالث
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هدف إلى تنمية قدرات اإلنسان المغربي وحفزه على للتنمية البشرية مشروعا تنمويا ي تعتبر المبادرة الوطنية
 .عيشهاالهتمام بخلق الثروات وتطوير الخلق واإلبداع قصد تحسين ظروف 

انطلق من هذا الرأي، واآتب موضوعا منسجما تبرز فيه وجهة نظرك في السبل الكفيلة بتحقيق تنمية شمولية 
 .داخل إقليمك أو جهتك، مستثمرا في ذلك مكتسباتك في مهارة الربط بين األفكار

 


