
            
 
 
 
  

 
 

األكاديمية الجهوية للتربية      
 والتكوين

 بولمان -جهة فاس                        

وي الموحد االمتحان  الجه  
 1/2 الصفحـة   (الرسميون  المترشحون)للبكالوريا 

 

  2112العادية الدورة  السنة األولى من سلك البكالوريـــا          :المستوى   

  المعامـل مدة اإلنجاز (الموضـوع)التاريخ والجغرافيا             :المـادة     

 2 س 2321 مسلك اللغة العربيــة/ التعليم األصيل         ( :ة)الشعب

 

 

 [قطن 11] (على الوثائق االشتغال)الجغرافيا مادة : الموضوع األول

 :األسئلةالوثائق التالية وأجب عن  في تمعن جيدا           

  :1 الوثيقة رقم

، واإلسراع يف عملية  اختارت اجملموعة العربية املصدرة للنفط طريق التنمية الذي يتميز بالرغبة يف اختصار املراحل"    
وقد وجه . جني املهرة تلقد أجنزت برامج التنمية عن طريق استرياد الكثري من التكنولوجيا و اخلربات واملن... التحديث 

من الباحثني املتخصصني يف جمال التنمية انتقادات كثرية لنمط التنمية هذا ، فمن حيث التكاليف يرى البعض أن الكثري 
وحول اإلقبال على استرياد .... اجملتمعات املعنية تتحمل تكلفة فوق ما هو مربر يف حماولتها لتنفيذ هذه الربامج الطموحة 

هذا اجملال جعل نقل التكنولوجيا عامال سلبيا ومعرقال لعملية اكتساب فإن التوسع يف ... التكنولوجيا بدون حدود 
   ".القدرة التكنولوجية 

 12-12ص 3ص 1811أبريل -42العدد  4السنة 3مجلة الوحدة3زنة االنفط والتنمية غير المتو3مصطفى عمر التبر3 د                                   

                     : 2 الوثيقة رقم 

انبثقت يف ... ومع تدفق النفط العريب يف مناطق صحراوية غري كثيفة السكان ، والسيما يف منطقة اخلليج وليبيا ..."    
وبذا أخذت عواصم هذه األقطار تكتسب مكانة تارخيية ... األقطار النفطية الصحراوية كل مقومات احلياة املدنية احلديثة 

وغدت عمليات اهلجرة وانتقال األيدي العاملة من األقطار العربية غري . الوافدة  كمراكز جذب هامة لأليدي العاملة
 ".النفطية أهم معامل احلياة املعاصرة 

 81ص 1811أبريل 3 42العدد  4مجلة الوحدة السنة 3مصطفى التبر النفط والتنمية غير المتوازنة                               

 : 3 الوثيقة رقم

بالنسبة للمجموعة املصدرة للعمالة ، فهي من " سالحا ذا حدين"حتويالت العاملني يف البلدان العربية النفطية تشكل "    
ناحية متثل مصدرا هاما إلعادة التوازن إىل ميزان األداءات ، وتساعد على رفع الطاقة االدخارية يف جمموعة البلدان 

ومتقلبا للدخل القومي ، إذ أن حصيلتها معرضة صدرا غري ثابت ولكنها من ناحية أخرى تعترب م. املصدرة للعمالة 
يف البلدان العربية النفطية يف تيسري كما أن الدور احلاسم الذي تلعبه العمالة الوافدة ... للتقلب والتقلص معا يف املستقبل

 ".عجلة احلياة االقتصادية يساعد على خلق روح اتكالية كاملة لدى ساكنة هذه الدول 
 . بتصرف09..3ص-مركز دراسات الوحدة العربية ص.النفط والوحدة العربية .محمد عبد الفضل.د                 

 :األســــــــئلـــة 
 

 .عتمد في البلدان النفطية وسلبيات هذا االختيارالتنمية الم نمط 1رقم  استخرج من الوثيقة – 1
 ( نقط2)      
 ( نقط2.)النفطية  في الدول.المترتبة عن الثروة النفطية  اآلثار 2استخلص من الوثيقة رقم  – 2
 ( نقط2.)حدد انعكاسات التحويالت المالية على البلدان المصدرة للعمالة  0انطالقا من الوثيقة رقم  – 0
 ( نقط2.)تأثير العمالة األجنبية على البلدان النفطية  وما درسته إلبراز 0اعتمد الوثيقة رقم  – 4
 عتماد على رصيد  المعرفي المعيقات التي تواجه التبادل البيني بين دول العالمأبرز باال– 5

  (قط ن2) .العربي 
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 االمتحان  الجهوي الموحد             بولمان-أكاديمية فاس   
 (الرسميونالمترشحون )للبكالوريا                                 

 2/2 الصفحة    

 2112.العادية الدورة       السنة األولى من سلك البكالوريا: المستوى      والجغرافيا ريخالتا   :المادة      

 الموضـوع    مسلك اللغة العربيــة/ التعليم األصيل                                      ( : ة)الشعب      

 

 

 (نقط01()مقالي اختياري بين موضوعين )تاريخ مادة ال: الموضوع الثاني
 

  :التاليين حسب اختيارك  أحد الموضوعيناكتب في 

 
 :   االختيار األول

 

 

جعلت استعمارية ،   تعرض المغرب خالل القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين لضغوط     

 3وتزامن ذلك مع اندالع أزمات دولية خطيرة  المخزن يقوم بمجموعة من اإلصالحات

 

 

 : وعرض وخاتمة  تعالج فيه اكتب موضوعا مقاليا من مقدمة 

 

  3 1181و  1144أشكال الضغوط العسكرية واالقتصادية على المغرب ما بين 

  3اإلصالحات االقتصادية والمالية والعسكرية التي قام بها المغرب لمواجهة تلك الضغوط 

  3 1811و  1811تطور األزمة المغربية ما بين 
 

  :االختيار الثاني 

 

 3شرق العربي خالل القرن التاسع عشر تحوالت فكرية واجتماعية متباينة عرفت أوربا والم    

 

 :اكتب موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة تتناول فيه    

 

  3التحوالت االجتماعية وبروز الفكر االشتراكي في أوربا خالل القرن التاسع عشر 

 3اسع عشر عوامل ومظاهر اليقظة الفكرية بالمشرق العربي خالل القرن الت 

  3القضايا ومجاالت اإلصالح التي اهتم بها التيار السلفي 
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