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 والبحث العلمي وتكوين األطر

 قطاع التعليم المدرسي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
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 امتحانات البكالوريا

 االمتحان الجهوي الموحد
حرارواأل المترشحون الرسميون  

  2229 يوليوز دورة

 

 .مسلك العلوم الشرعية بالتعليم األصيل

 .العلوم الرياضية.م  -العلوم التجريبية .م -
 2: المعامل

 س 2: مدة اإلنجاز االجتماعيات: مادة
 .العلوم االقتصادية.م -

 .علوم التدبير المحاسباتي. م -

 

 3: المعامل

 

 

 

 12/12: قاالشتغال على وثائ :الجغرافيامادة 

 

 :اعتمادا على الوثائق أسفله أنجز المطلوب

 

 :1الوثيقة رقم

 .تطور نسبة الساكنة الحضرية بالمغرب خالل القرن العشرينجدول        

 2221 1991 1992 1991 1912 1992 1931 1922 1912 1922 السنوات

 55 50 35 55 29 22 01 01 9 5 نيالتمد %
 رية اإلحصاء مدي: المصدر                                                                                                                                                                         

 

 :2الوثيقة رقم

طاقات هائلة ن قد مكن المغرب م كان هذا التغييروإذا وهكذا شهد عدد سكان الحواضر تزايدا بلغ خمسة أضعاف،  "   

تجهيز البنيات التحتية، : لتحفيز االقتصاد والتجهيز وعصرنة البالد، فانه طرح في نفس الوقت رهانات جديدة على الساحة

اإلقصاء السكن بالحجم الكافي، توفير التجهيزات والخدمات التي تحتاجها الساكنة والمقاوالت، مكافحة أشكال  إعداد

ولقد أسهمت مختلف أوجه االستجابة لهذه المتطلبات  .والتحكم في توسعها الحواضريم ، ضمان مراقبة وتنظاالجتماعية

التنظيمية، في مجال التخطيط  األدواتالكمية المتزايدة، مع مر السنين، في تراكم رصيد غني من الخبرة التقنية ومن 

 "...والتدبير الحضري
  .229ص -2221 -تقرير الخمسينية -مكنالمغرب الم: المصدر

    

 :المطلوب

 

 ن 2 .إلى مبيان مناسب 0حول معطيات الوثيقة رقم -1

 ن 0 .جلها التطور الحضريأهم مالحظة س 0رج من الوثيقة رقماستخ -2

 ن 2 .2استخرج الفكرة األساسية للوثيقة رقم -3

 ن 2 .يالتمدين واإلقصاء االجتماعمركزا لمعنى  اقدم تعريف -1

، ةرسته في الموضوع، بين مستوى مكافحة المغرب ألشكال اإلقصاء االجتماعيد وما ،0رقملوثيقة امن خالل  -9

 ن 2 .معززا تحليلك بأمثلة

 ن 0 .محاربة اإلقصاء االجتماعي بالجهةقدم مثاال واحدا عن  -1



 

 

 المملكة المغربية
 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

 وتكوين األطر والبحث العلمي

 قطاع التعليم المدرسي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء
 

 

 

 

 الموضوع

2/2 

 

 امتحانات البكالوريا

 االمتحان الجهوي الموحد
واألحرار المترشحون الرسميون  

 2229 يوليوز دورة

 

 .مسلك العلوم الشرعية بالتعليم األصيل

 .العلوم الرياضية.م -لوم التجريبية الع.م -
 2: المعامل

 س 2: مدة اإلنجاز االجتماعيات: مادة
 .العلوم االقتصادية.م -

 .علوم التدبير المحاسباتي.م -

 

 3: المعامل

 

 

 12/12: الموضوع المقالي :التاريخمادة 

 

 :أكتب في أحد الموضوعين التاليين
 

 :الموضوع االختياري األول

 .ق العربي يقظة فكرية خالل القرن التاسع عشرعرف المشر

 :أكتب موضوعا مقاليا تبين فيه

 .عوامل اليقظة الفكرية بالمشرق العربي -

 .مالمح اليقظة الفكرية من خالل تيارين فكريين أساسيين -

 .مجاالت التشابه واالختالف بين التيارين -

 

 :الموضوع االختياري الثاني 

 .يالية خالل القرن التاسع عشر والعشرين، كان الصراع من أجل االستقالل والوحدةفي إطار مواجهة المغرب لالمبر

 :بين في موضوع مقالي

 .الظروف العامة للضغط االستعماري على المغرب -

 .التسرب االستعماري للصحراء ودور الدولة والسكان -

 .استكمال الوحدة الترابية -

       

- ى ـــانتهـ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


