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  األولى ثانوي           : األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين                                                           المستوى 
        العلوم التجريبية       : لجهة الدار البيضاء الكبرى                                                                       الشعبة
  االجتماعيات: نيابة عين السبع الحي المحمدي                                                                  المادة 

   الثانوية التأهيلية ابن العوام
  ساعة ونصف:                              مدة اإلنجاز- امتحان شهادة البكالوريا-                                              

  2:                                            االمتحان الجهوي التجريبي                                   المعامل 
                                                     2007بريل                                                     أ

                                                                            
 
  

) نقط10( مادة الجغرافيا        
 

 2005/05/18 نص الخطاب الملكي السامي يعلن عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
 من الجماعات األشد خصاصة 360وهكذا ستسهدف هذه المبادرة ، في المرحلة األولى النطالقها، التأهيل االجتماعي، ل " 

في العالم القروي، و 250 من األحياء الحضرية الفقيرة العتيقة منها والعشوائية والصفيحية المحيطة بالمدن ، التي تتجلى 
 فيها المظاهر الصارخة لإلقصاء االجتماعي، والبطالة واالنحراف والبؤس.

آما أنها ستهدف التأهيل، بكيفية متدرجة، سواء للطاقة االستيعابية، أو لنوعية مراآز االستقبال الموجودة، أو إيجاد أخرى 
وضعية صعبة، آالمعوقين، واألطفال المتخلى عنهم، جديدة متخصصة ، وقادرة على استيعاب، ومساعدة األشخاص في 

وإن محدودية مواردنا . والمتشردين، والنساء المعوزات اللواتي ال سند وال مأوى لهن، والعجزة واأليتام، الذين ال معيل لهم 
"المادية، ليست مبررا لقبول هذه الوضعية المزرية التي ال نرتضيها لشعبنا األبي  

 
  1وثيقة 

 
 
 

 المدن القرى

نسبة السكان الملمين بالقراءة والكتابة  62.7 27.5
ن/س

نسبة التمدرس 83.7 48

نسبة األسر المستفيدة من شبكة  88.7 29.4
التطهير

نسبة األسر المستفيدة من الخدمات  62.7 56.5
الصحية

 
  1998/1999ية اإلحصاء الوطني حول مستوى األسر                                                             مدير 2وثيقة  

  
  
  1990/1991  1998/1999  

  الوسط الحضري  12  7.6
  الوسط القروي  27  18

  المجموع  19  13.1
  
  

  : األسئلة
  ) ن1. ( صغ فكرة عامة للنص-1
  ) ن1. (  اشرح المصطلحات التي تحتها خط -2
  ) ن2.5. (مالئم إلى رسم مبياني  ) 2وثيقة (  حول معطيات الجدول -3
  ) ن3. ( وضعية التنمية البشرية في المغرب ) 3-2( بين من الوثيقتين -4
  ) ن2.5(من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ) 1الوثيقة (  وضح األهداف التي وردت في خطاب جاللة الملك -5

نسبة السكان الذين 
يوجدون تحت عتبة الفقر 

 في المغرب
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  ) ن10( مادة التاريخ 

  :اآتب في احد الموضوعين
  :الموضوع األول

   .I م إلى ظهور عدة أزمات دولية أدت إلى اندالع الحرب العالمية 19س األمبريالي خالل القرن أدى التناف
  . بين مظاهر هذا التنافس األمبريالي ووضح األزمات الدولية التي ترتبت عنها

  
  :الموضوع الثاني

  .ري في المغرب م إلى عدة ضغوط استعمارية مما ساعد على التسرب االستعما19تعرض المغرب خالل القرن 
  .ووضح آيف بدأ التسرب االستعماري في المغرب. فسر طبيعة هذه الضغوط 

 


