
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 4102يونيو : الدورة العادية ) 

 ـ الموضوع  ـ
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست

0 
 من سلك البكالوريا

 اللغة العربيةمسلك 
التاريخ 
 والجغرافيا

3 
 ونصف ساعتان

4331 

 

 

 .ستقوم كفاياتك في مادتي التاريخ والجغرافيا وفقا لما تدربت عليه خالل الوحدات الدراسية المقررة 
************************************************** 

 (نقط 01= االشتغال بالوثائق : ) الوضعية االختبارية في االتاريخ –أوال 
 :على المطلوب(ي)لوثائق اآلتية ثم أجبجيدا في ا( ي)تمعن           

 3 (بماليين الدوالرات)دول المغرب العربي الثالثل التجارة البينية:  0الوثيقة  
 

 (%)اإلجمالي موريتانيا ليبيا المغرب الجزائر تونس الدول

 تونس

 

 .9289 9.89 62.86 9.982 9.682--------  الصادرات

 9.899 .998 .64.8 .8.. 92286--------  الواردات

 الجزائر

 

 99869 9686 .98. 6989.-------  69.89 الصادرات

 .9689 .968 .998 6689-------  99986 الواردات

 المغرب

 

 968.9 .468 4982-------  .8.. .98. الصادرات

 99899 9986 2.89-------  826.. 99986 الواردات

 ليبيا

 

 .9689 99--------  .298 .68 .6668 الصادرات

 9486 99--------  6489 9989 49689 الواردات

 موريتانيا

 

 96862--------  99 9989 .948 989 الصادرات

 9.829--------  99 9989 6486 82. الواردات

                      .، 69%                                                                                            اإلجمالي
 ) 4112التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام-األمانة العامة-جامعة الدول العربية:  المصدر                                                

 مركز دراسات   "المواريث ونداء المستقبلالمغرب العربي،ثقل :"عبد اإلله بلقزيز وآخرون                                                         

 223،ص 4103الوحدة العربية،بيروت                                                         
 : 4الوثيقة   

يصل إلى حوالي ضعف ما عليه الحال في اتحاد المغرب ( % 99، 66)بالرغم من أن معدل التجارة البينية الخليجية"

،إال أنه يمكن القول بأن نسبة التجارة البينية الخليجية تعتبر هامشية عند مقارنتها بالتجارة العالمية (% .، 69)العربي

في حالة الدول األعضاء في اتحاد المغرب  % 24، .6وصل معدل التجارة العالمية إلى .999ففي عام8لهذه الدول

 88في حالة أعضاء مجلس التعاون الخليجي % 2.، .6العربي،وإلى

إن اعتماد بعض الدول الخليجية على تصدير النفط قلل من فرص اندماجها التجاري مع بقية الدول األعضاء في مجلس 

لكن تشابه 8من إجمالي صادراتها العالمية % 9، 9.التعاون،ومن أمثلة ذلك الكويت حيث لم تتعد صادراتها البينية

 8"نى من التبادل التجاري البينياالقتصاديات الخليجية لم يمنعها من تحقيق الحد األد
 مركز دراسات  "المغرب العربي،ثقل المواريث ونداء المستقبل:"عبد اإلله بلقزيز وآخرون                                                 

    013،ص 4103الوحدة العربية،بيروت                                                         
 

  
 
 
 

 

0 

 الصفحة

C : RS  6 

 

2 

 

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



2/2 

                                                     :3الوثيقة     

 2و .العربية من كل التجارة الخارجية للبلدان العربية ال يزال صغيرا جدا،يتراوح بين -إن نصيب التجارة العربية"

وفي بعض البلدان نجد أن نصيب (8بما يشمل البترول والغاز)بالمائة للواردات 96و 99بالمائة للصادرات،وبين 

( % 2، .فقط) وتبيع تونس(8% 49، 9)،وسوريا(% 49، .)،األردن( .999في  % .4)لبنان:الصادرات أكبر كثيرا

والمغرب أكثر من  موريتانياكل من الجزائر وليبيا و من مجموع صادراتها إلى البلدان العربية األخرى،بينما ال تصدر 

). ،6 %)"8 
 مجلة بدائل،تعنى              3نحو رؤية بديلة للوصفة النيوليبرالية تؤسس لديمقراطية حقيقية: جورج قرم                                              

 3 2؛ص 4103،يناير  04بشؤون البيئة والعولمة،لبنان، العدد                                                      
 

 :  األسـئلــة 
   
 (ن 3333333)333333333333333إلى مبيان باألعمدة0في الوثيقة صادرات المغرب ووارداته إلى دول المغرب العربيب الخاصة معطياتال( ي)حول – 0 

 (ن 33333333333333333333333333333334)333ة بين دول اتحاد المغرب العربي بيعة العالقات التجاري، والمبيان المنجز، ط0من خالل الوثيقة( ي)أبرز – 4

  التجارة بين دول الخليج  واقعو ، بين دول المغرب العربي،ومما درسته،واقع التجارة  4و 0نانطالقا من الوثيقتي( ي)قارن – 3

 (ن 4)3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333العربي     

 (ن 333333333)، ومما درسته،مميزات التجارة البينية بين الدول العربية،والتحديات التي تواجهها 3و 4انطالقا من الوثيقتين( ي)استخلص – 2

 

 (نقط 01= إنتاج مقال :)  الوضعية االختبارية في الجغرافيايا ـ ثان
 :في أحـــــــد الموضوعين اآلتيين حسب اختيارك ( ي)أكتب                           

 : الموضوع األول   
 8لضغوط استعمارية دولية،واجهها بمحاوالت إصالحية وفكرية 92تعرض العالم اإلسالمي خالل القرن       

 :فيه ما يأتي(ين)موضوعا مقاليا تبرز( ي)اكتب               

 أشكال الضغوط االستعمارية على اإلمبراطورية العثمانية؛   -                   

 ؛(اإلصالحات) العثمانية التنظيمات   -                   

 928القرنالمشرق العربي خالل  ة الفكرية فياليقظ عوامل   -                   
 

 

  :الموضوع  الثاني    
   

            ،99رنقالوبداية  92بالمغرب خالل القرناعتمد االستعمار األوربي عدة وسائل، ووظف عدة آليات للتغلغل      

 8واجهها المخزن المغربي،بمحاوالت إصالحية في مختلف المجاالت     

 :ما يأتيفيه ( ين)موضوعا مقاليا تبرز( ي)اكتب           

 وسائل وآليات التغلغل االستعماري في المغرب ؛   -             

 8ومحدوديتها 92رنقالالمحاوالت اإلصالحية بالمغرب في    -             
 

    
 

************************ 
    
 .التصميم ، خاتمة مناسبة  مقدمة مناسبة ، وضوح ومنطقية: للجانب المنهجي ( ن 14)_    :تـخـصص     :مالحظة هامة   

 . ، اللغة ، حسن تقديم الورقة  التاريخي التعبير: للجانب الشكلي ( ن 10)_                                        
 (هاانتقاء المعلومات ، صحتها، تنوعها وترابط)للجانب المعرفي في كتابة المقال ( ن 10)_                                        
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