
 

 

 

 
ن 10: مادة الجغرافيا

اقرأها بإمعان و استعن بمكتسباتك إلنجاز المطلوبة التالًائق ستشتغل على الوث ،. 

عض :1 الوثٌقة رقم :   مؤشرات االتجاهات السكانٌة و مستوى التنمٌة فً بعض البلدان العربٌةب
المؤشرات 

 
الدول 

مؤشر التنمية النسبة المئوٌة للسكان الحضرٌٌن  (بملٌون نسمة)مجموع السكان 
البشرية  1975 2004 2015 

 (تقدٌرات)
1975 2004 2015 

 (تقدٌرات)
اإلمارات العربٌة 

المتحدة 
0,5 4,3 5,6 83,6 76,7 77,4 0,839 

 0,640 62 54,7 37,8 34,2  ,29 17,9المغرب 
 0,492 31,8 26,9 14,8 28,5 20,3 7الٌمن 

 .2007، 38ربيع كسروان، مؤشرات أساسية عن التنمية البشرية في الوطن العربي، مجلة الجمعية العربية للبحوث االقتصادية، ع 

2 الوثٌقة رقم :

ٌشٌر التقرٌر االقتصادي العربً الذي تصدره األمانة العامة للجامعة العربٌة إلى أنه بالرغم من تراجع معدل النمو "   
، إال أن هذا المعدل ال ٌزال هو األعلى بٌن األقالٌم الرئٌسٌة فً العالم باستثناء افرٌقٌا جنوب (بالعالم العربً)السكانً 
.الصحراء  

و تختلف الدول العربٌة فً معدالت نمو سكانها حٌث تعتبر معدالت النمو السكانً فً دول الخلٌج هً األعلى مقارنة 
" و تحسن الرعاٌة الصحٌةللعمالة الوافدةبالدول العربٌة األخرى بسبب النمو السرٌع   

.الموقع االلكتروني لألمانة العامة لجامعة الدول العربية  
 

3 الوثٌقة رقم: 

و ستمٌز هذا ...70%، حٌث ٌنتظر أن ٌصل المعدل إلى 2050 المكثف بالمغرب إلى غاٌة ظاهرة التمدينستتواصل " 
:  التمدٌن بتمركز متزاٌد

ـ تقوٌة ساكنة المدن الكبرى و زٌادة عدد المدن الصغرى و المتوسطة، 
 من الساكنة الحضرٌة سنة 33,2%ـ ستتأكد سٌطرة المحور األطلنتً بحٌث سٌمثل محور القنٌطرة ـ الجرف األصفر 

2025 "...
. 249اللجنة المديرية، تقرير الخمسينية، ص 

 

المطلوب : 
ن 01.5..............................:.....................................3 و رقم 2 رقم ـ عرف بما تحته خط فً الوثٌقتٌن1
. ظاهرة التمدٌنة  ـ وافد العمالةٌة  ـ المؤشر التنمٌة البشرـ 
 ن01.............................................. ، صف تطور الوضعٌة السكانٌة بالعالم العرب1ًالوثٌقة رقم من خالل ـ 2
 ن03.................. و مكتسبك، فسر تطور ظاهرة التمدٌن بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة2 من الوثٌقة رقم اـ انطالق3
ن 02....................... اعتمادا على مكتسبك، أبرز التدابٌر المتخذة لتحسٌن مستوى تأهٌل الموارد البشرٌة بالمغربـ4
ن 02.5........... و اعتمادا على ما درسته، أبرز عالقة ظاهرة التمدٌن بأزمة المدٌنة المغربٌة3ـ استئناسا بالوثٌقة رقم 5
 
 
 

االمتحان الجهوي الموحد  : امتحانات البكالوريا

 2/1                                   2012االستدراكية الدورة                                    ) 

ـ الموضوع  ـ 
 

  خاص بالمترشحين الممدرسين  

مدة اإلنجاز  المعامـــلالمـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى 

1 
من سلك 
البكالورٌا 

مسلك اللغة العربٌة 
 

 التارٌخ والجغرافٌا
 

3 
ساعتان 
ونصف 

 

 المملكة المغربية
 وزارة التربية الىطنية

 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين 
تافياللت - جهة مكناس
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2/2 

 
 
 
 

                    و الجغرافيا ـ مسلك لغ ع ممدرسون ـ التاريخ2012 ـ الدورة االستدراكية  امتحانات الباكلورياـ االمتحان الموحد الجهوي

                                                                                     

ن10:  مادة التاريخ                                 
 

 كتب فً واحد فقط من الموضوعٌن التالٌٌن حسب اختٌاركا :
الموضوع األول : 

 
لم تعد أوربا الغربٌة وحدها تهٌمن على العالم الرأسمالً فً الثلث األخٌر من القرن التاسع عشر المٌالدي، بل ظهرت إلى 

. جانبها قوى رأسمالٌة جدٌدة
: كتب موضوعا مقالٌا، من مقدمة و عرض و خاتمة، تحلل فٌه العناصر التالٌةا
 مظاهر بروز كل من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و الٌابان كقوتٌن رأسمالٌتٌن خالل نهاٌة القرن التاسع عشر 

. و بداٌة القرن العشرٌن
العوامل المفسرة لبروز القوتٌن الرأسمالٌتٌن الناشئتٌن  .
نتائج ظهور الوالٌات المتحدة و الٌابان كقوتٌن رأسمالٌتٌن  .
  
 

ًالموضوع الثان : 
 

و هٌمنت اإلمبراطورٌة النمساوٌة . شكلت التجزئة السٌاسٌة لكل من إٌطالٌا و ألمانٌا عرقلة كبرى لنمو الرأسمالٌة بهما" 
 قد هدفت إلى خلق إٌطالٌا 1848و كانت المنظمات التً قامت بثورات . على جل الدوٌالت القومٌة فً كل من البلدٌن

الموحدة و ألمانٌا الموحدة، و هذا ما عارضته النامسا، لذلك ارتبطت الدعوة للوحدة فً البلدٌن بالدعوة إلى التحرر من 
..." السٌطرة النمساوٌة

. 42، ص .ت. وزارة التربية الوطنية، تاريخ القرن التاسع عشر، دار الكتاب، الدار البضاء، د
 

  فٌه تحللكتب موضوعا مقالٌا، من مقدمة و عرض و خاتمة، استئناسا بالوثٌقة و اعتمادا على مكتسبك، ا
العوامل السٌاسٌة  و االقتصادٌة التً فرضت على إمارة البٌٌمونت ـ سردٌنٌا  و مملكة بروسٌا قٌادة كل من الوحدتٌن 

.  اإلٌطالٌة و األلمانٌة
 
 
 
 
 
 

 

ٌؤخذ اعتماد النهجٌن التارٌخً و الجغرافً و تنظٌم العمل بعٌن االعتبار عند التصحٌح: ملحوظة.Ð  
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