
  
 
 
 
 

عبد الحكيم الفاللي: إعداد  
 

)مقالي إختياريموضوع                      (10/10  :التاريخ   
 

  في أحد الموضوعين التاليين؟)ي (أآتب
 

:األولالموضوع   
صادیة ،رافق   مجموعة من التحوالت اإلجتماعية  والفكریة واإلقت20 و 19عرف العالم خالل القرنين 

و أشير  وضح ذلكأ.ذلك تصاعد التنافس اإلستعماري بين الدول اإلمبریالية واندالع الحرب العالمية األولى
باعتماد (. 1929إلى أهم التطورات التي عرفتها أوربا منذ نهایة الحرب العالمية األولى إلى حدود سنة 

؟)النهج التاریخي  
***** 

:الموضوع الثاني  
 وضح ذلك  أما اختلفت التيارات المعبرة عنه من العوامل في بلورة اليقظة العربية ،آساهمت مجموعة

؟)باعتماد النهج التاریخي(م19بي خالل القرن  بالمشرق العرمبرزا دور اليقظة  في التطورات الفكریة   
 
)اإلشتغال على الوثائق   (10/ 10: الجغرافيا   
 
  2004 و 1952 ما بين عدد سكان المدن بالمغرب تطور                     )1(لوثيقة ا

نواتــــــــــــــــــــــــــــــــــالس 1952 1960 1971 1982 1994 2004
)ألف(كان المدن  ــــــــعدد س 2648 3389 5401 8730 13414 16340

  اإلحصاء العام للسكان والسكنى. مديرية اإلحصاء:المصدر
    

2004 مؤشرات ديمغرافية واجتماعية بالمغرب سنة )                           2(الوثيقة   
نسبة السكان تحت 

أقل (عتبة الفقر 
 درهم في 18من 

)اليوم  

نسبة السكان 
بدون مصدر قار 

 للماء

معدل الدخل الفردي 
)درهم/(سنة   

نسبة األمية 
)السنة(أمد الحياة  عند البالغين عدد السكان  

)يونمل(  

14.3 38 14000 49.3 70.3 29.680 
2004مديرة اإلحصاء :   المصدر  

(%)تطور بعض المؤشرات اإلجتماعية باألرياف المغربية بالنسبة                   ) 3(الوثيقة   
السنوات  / المؤشرات 1982 1994 1998 2004
نسبة األمية 82 75 66 60.5
ءنسبة الربط بالما 2.2 4 11.9 18.1
نسبة الربط بالكهرباء 4.5 9.7 15.6 43.2
نسبة الفقر 26.5 18 27.2 22

2004مديرة اإلحصاء : المصدر  
)ن3 (   ؟إلى مبيان مناسب) 1(حول معطيات الوثيقة أ -1  
)1.5(    ؟)التعميم-التفسير-الوصف(تحليال جغرافيا )  1(حلل الوثيقة أ-2  
)ن2(.      )3) (2) (1(غرب اعتمادا على الوثائق فسر ضعف مؤشر التنمية البشرية بالمأ -3  
)ن2     (حدد دور برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الرفع من مؤشر التنمية البشرية بالمغرب؟أ -4  
)ن1.5)         (3(تطور المؤشرات اإلجتماعية باألرياف المغربية اعتمادا على الوثيقة ) ي(صف  أ-5  

 

  اإلمتــحـان الجـــهوي التـــجريبـــــي
  2007دورة أبريل  

  السنة األولى من سلك البـاآـالوريا : المستوى
  بيةـــــــــــــــــــــــــــــــعلوم تجري: ةـــعبـالش

  التاريخ والجــــــــــــــــــــــــغرافيا: المــــــادة
  2: المعامل

  ــــــــــــــــــــــــــتانساعـــــــــــــ: مدة اإلنجاز 

  ربيةالمملكة المغ
  وزارة التربية الوطنية

  وتكوين األطر والبحث العلمي والتعليم العالي
  األآاديمية الجهوية لجهة الشاوية ورديغة

  نيابة سطات
   التأهيليةثانوية الحسن الثاني

  .الدروة- 


