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 [قطن 10]  [الوثائقب االشتغال]       جغرافياال مادة  
 

  :الوثائق التالية وأجب عن األسئلة في تمعن جيدا           

 :  1الوثيقة رقم 

مطروحة منذ  التنمية، فإن إشكالية بالنسبة للعالم العربي " ]...[  
حصول أقطاره على استقاللها ،إن إمكانيات التنمية في البالد 
العربية جد متوفرة من مواد أولية وأراضي زراعية ويد عاملة 

فإشكالية  التنمية تطرح أكثر من ومن هنا ... ورؤوس أموال 
 . تساؤل 

ما هو دور النفط في التنمية العربية ؟ هل سخرت اإلمكانيات الهائلة 
سواء في الدول المصدرة ... في العالم العربي لتحقيق هذه التنمية 

 للنفط أو المستوردة له 

" ]...[  

الوحدة مجلة .،مسألة النفط العربي ،أي دور في المعركة مطيع المختار 
 .بتصرف 62ص 8811أبريل  44العدد  4السنة .النفط والمجتمع العربي .

 :  1الوثيقة رقم 

ساعد النفط على انتقال العمالة العربية من الدول العربية غير  ]...[" 
بب اختالف متوسط دخل المنتجة للنفط إلى الدول المنتجة له ، وذلك بس

ومحدودية السكان في أغلب  ين المجموعتين من الدول ،الفرد بين هات
وقد أسهمت ...الدول النفطية وحاجتها الماسة إلى القوى العاملة الوافدة 

إسهاما كبيرا في تنفيذ البرامج اإلنمائية في الدول هذه العمالة الوافدة 
كما أسهمت في الوقت نفسه في تزايد التحويالت . العربية النفطية 

 . "  ]...[تمون إليهاالرسمية إلى الدول العربية التي ين

 

النفط والعمل االقتصادي العربي المشترك ، مجلة الوحدة : على أحمد عتيقة . د
 . 44ص 8811أبريل  44العدد 

 :  .الوثيقة رقم 

.  %00زيد هذه النسبة ألوربا عن تمن إجمالي تجارتها الدولية مع العالم في حين  %10للدول العربية لم تتجاوز  التجارة البينيةإن "]...[     
ة للمنتجات القابلة تسهيل وتخفيض التكاليف اللوجيستي ومن تم فإن... ولهذا الضعف في التبادل التجاري بين تلك الدول أسباب كثيرة ومتنوعة 

شأنها أن تزيد من حجم التجارة البينية بين للتصدير من دول المنطقة وكذا االنتقال بين دول المنطقة أو مرورا بها ، يعد من أهم العوامل التي من 
  ]...[" . لذلك فإن تبني وتطوير نظام نقل دولي وإقليمي سيسهم بشكل كبير في تقوية دول هذه المنطقة ... تلك الدول 

العدد . 66، المجلد ق للعلوم االقتصادية والقانونية مجلة جامعة دمش.أثر تفعيل النقل المتعدد الوسائط في تنمية التجارة البينية العربية . محمود زنبوعة .د         
 . 621ص  .  6002الثاني 

 

 :  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطل
 ( . ن1)مؤهالت البلدان العربية لتحقيق التنمية ( 1)ستخرج من الوثيقة رقم ا – 1
 ( .ن1[ )التجارة البينية  –التنمية ]ما تحته خط عرف  – 1
هذه  وتأثير ذلك على خطط التنمية في  النفطيةدان البل نحو دواعي انتقال العمالة العربية( 1)رقم أبرز من خالل الوثيقة  – .

 ( .ن2.)  الدول 
 ( .ن51,) العوامل المساعدة على تطوير التبادل البيني العربي ( .)رقم  الوثيقة استخرج من – 4
 ( .ن2,5)التجارة البينية العربية  المعرفي التحديات التي تواجهمن خالل رصيدك  بين – 5
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 (نقط10)[الموضوع المقالي]]     تاريخال مادة 
 

   :اكتب في واحد من الموضوعين التاليين حسب اختيارك 
 

 الموضوع األول  : 
 .الرأسمالي في أوربا الغربية خالل  القرن التاسع عشر إلى بروز الظاهرة اإلمبريالية  أفضى التطور    

 
 . اكتب موضوعا مقاليا تعالج فيه 

 
 وسائل وأساليب التوسع اإلمبريالي . 
  مظاهر االستغالل االقتصادي االستعماري في القارة اإلفريقية. 
  االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالستغالل االستعماري في إفريقيا . 

 
*********************************************** 

 لثاني الموضوع ا  : 
اتخذت الضغوط االستعمارية األوربية التي تعرضت لها كل من اإلمبراطورية العثمانية وتونس خالل القرن         

 . التاسع عشر ، أشكاال اقتصادية وعسكرية ، دفعتها إلى نهج سياسة إصالحية للحد من تلك الضغوط 
 

 : اكتب موضوعا مقاليا تتناول فيه 
 

  على اإلمبراطورية العثمانية وتونس الضغوط االقتصادية والعسكرية. 

  اإلصالحات العسكرية والسياسية واإلدارية  بكل من اإلمبراطورية العثمانية وتونس. 

  عوامل فشل اإلصالحات بتونس . 

 
  

******************************************************** 
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