
.ن01:جغرافيالمادة ا   
اقرأها بتمعن  واعتمد ما درسته في إنجاز المطلوبةالتالي ائقستشتغل على الوث ،: 

 
 0الوثيقة رقم:  

معدل ما تتلقاه من مياه األمطار كثيرا عن يقل  والعربية، من أراضي المنطقة  78 %أكثر من  الصحارىتشغل  "
على المستوى في المتوسط  مما يتمتع به نظيره 7/0المياه المتجددة العربي من  نصيب الفرديقارب المتوسط العالمي، و 

 .بلدا من بين البلدان العشرين األكثر تضررا من نقص المياه عالميا 01العالمي، كما أن هذه المنطقة تضم 
لها بجدية إذا ما أرادت من الضروري أن تجابه المنطقة العربية التحديات التي تفرضها ندرة المياه، و أن تتصدى لذا 

 "... األهداف اإلنمائية لأللفيةتحقيق 
.0، ص3102ج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، حوكمة المياه في المنطقة العربية، برنام  

  2الوثيقة رقم:  

الفقراء من و  ،تعرضا هم سكان األرياف يحصى من الناس في المنطقة العربية، و أكثرهم تهدد ندرة المياه حياة عدد ال" 
التي  الحاد خصاصعتبة البلدا عربيا حصة الفرد فيها من المياه تظل دون  02هناك . البلدان األقل نمواسكان المدن في 

 بفعل التوسع الحضري  العرض و الطلب على المياهتزداد هذه الندرة و تتسع الهوة بين و . حددتها منظمة الصحة العالمية
 ..."التلوث البيئيسقوط األمطار و  في عدم انتظام ثل تممو النمو السكاني و تغير المناخ ال

 .بتصرف 2نفسه، ص 
 

  المنطقة العربيةبلدان نسبة تبعية  :3الوثيقة رقم            سنوياالمستوردة  كميات الحبوبتطور  :1الوثيقة رقم  
 :2100و  0691العربية بين  المنطقةببلدان                           :                       في المياه السطحية

  
          .5ق، ص برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مرجع ساب                        .3102ذية و الزراعة منظمة األغ تقرير                                 

المطلوب: 
ن10.0..................................................................:2و رقم  0الوثيقتين رقم  عرف بما تحته خط في-0  

 .األهداف اإلنمائية لأللفية  –خصاصعتبة ال –المياه المتجددة  -
ن22............................................................لم العربيمظاهر مشكل الماء في العا 1استخرج من الوثيقة رقم  -2     

 ن10.0......................................3الوارد بالوثيقة رقم  العامل المفسر لمشكل الماء في العالم العربي استنتج -3
 

 الجهوي الموحد: 2014 امتحانات البكالوريا
 (االستدراكية الدورة) 

 ـ الموضوع  ـ
 

 الممدرسين بالمترشحين خاص      

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة لـكالشعـب أو المس المستـوى

1 
 من سلك البكالوريا

مسلك اللغة العربية 

 
 التاريخ والجغرافيا

 

 
2 

 

   ساعتان
 فو نص
 

2/1  

 الصفحة

 

 المملكة المغربية
 هنيو التكوين الموزارة التربية الوطنية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 تتافيالل -جهة مكناس
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 3/3ـ  االتاريخ و الجغرافيمسلك اللغة العربية ـ ممدرسون ــ    الدورة االستدراكية-  لوريا ـ الجهوي الموحد امتحانات البكا

 
 
 ن13....................................................................................:و مكتسبك في  2اعتمد الوثيقة رقم  -1

 .على الماء ببلدان العالم العربيتوضيح العوامل المتحكمة في تزايد الطلب  - أ
 .  حديد أساليب تدبير مشكل الماء بالمغربت  - ب

من المستوردة الحبوب  كميةو مكتسبك، وضح عالقة مشكل الماء و ظاهرة التصحر بتطور  1انطالقا من الوثيقة رقم  -0 
 ن12............................................................................2100و  0691طرف الدول العربية بين سنتي 

 
 
 
 
 

ن01: تاريخمادة ال. 
 

:من الموضوعين التاليين حسب اختيارككتب في واحد فقط ا   
 
 

الموضوع األول:      
 

عشر الميالديين انفتاحا مفاجئا على الغرب نهاية القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع المشرق العربي في  شهد     
.ميقة في مجاالت عديدةنتجت عنه يقظة فكرية أحدثت تحوالت ع  

 

:ك في كتابة موضوع مقالي، من مقدمة وعرض و خاتمة، تحلل فيه العنصرين التالييناعتمد مكتسب   
 
   ث اليقظة الفكرية بالمشرق العربي خالل القرن التاسع عشر الميالديابعانعوامل. 
   السياسة و المجتمع ة الفكرية و مواقفها من الدين والتيارات الفكرية المعبرة عن اليقظ.    
 

 
الموضوع الثاني     : 

مهدت  خالل القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين لضغوط استعماريةت كل من الجزائر و تونس تعرض        
 .امحتاللهال

 :على  العنصرين التاليينن مقدمة و عرض و خاتمة، تركز فيه أكتب موضوعا مقاليا، م
 
  على كل من الجزائر و تونس ةستعماريط االومظاهر الضغ.  
  تها على التطور الذي عرفته تونس خالل القرن التاسع عشرإبراز أهم المحاوالت اإلصالحية و انعكاسا. 

                     
 
 
 
 
 

يؤخذ اعتماد النهجين التاريخي و الجغرافي و تنظيم العمل بعين االعتبار عند التصحيح: ملحوظة.              Ð 
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