
 

 

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

 عليم األصيلالت   :الشعبة
 غة العربيةالل   :المسلك
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 2112يونيو  :دورةــــــــال

 ى باكالوريالواأل :وىـــــالمست
 ونصف ساعتان :ازـمدة اإلنج

 3 :لـــــــالمعام

 

 

 عالموضو
 

 

 االشتغال بالوثائق(     نقط 01) مادة الجغرافية 

 
 :(1)الوثيقة 

 العالم العربيبعض بلدان وضعية التصحر في 
 %المساحة المهددة بالتصحر ب  %المساحة المتصحرة ب  Km² المساحة العامة ب  الدول

 20,07 10,75 057017 المغرب

 6,11 02,00 2705777 الجزائر

 71,71 76,07 517157 تونس

 57,77 67,77 5071177 ليبيا

 77,77 17,77 5777077 موريتانيا
 (بتصرف)5661المنظمة العربية للتنمية والزراعة في مجال مكافحة التصحر في الوطن العربي، : المصدر                                                   

 

 :(2)الوثيقة 

واة ة بالماء، فالن  غني   األراضي العربية، في حد ذاتها، ال تعد   الم العربي، ألن  ة الماء نقطة ضعف في العل قضي  تشك  "

حراوي ة ة 01 % ب تشك ل معظم المساحة وهي تقد ر الص  ا الهوامش، فتتلق ى أمطارا متوسطي ة . من المساحة العام  أم 

لها العام  شتوي   مالية أو مدارية  mm 177ة معد  لفي مناطقها الش  وتت خذ ... في مناطقها الجنوبية mm 077 هاصيفي ة معد 

وما يقال عن هذه الث روة المائي ة الس طحي ة ... شكل سيول أكثر من كونها أنهارا باستثناء القليل منها[ المجاري المائية]

وما  يقال عن المخزون الجوفي  الذي يُستنزف مع تزايد الحاجيات من المياه وقل ة الت غذية المطري ة وعامل الجفاف

ر  ."يعكسه من تقهقر نحو الت صح 
 .5667، غشت 510قبل العربي عدد لة المستبي ة وأبعادها الجيوبوليتيكية، مجعباس قاسم، األطماع بالمياه العر

 :(3)الوثيقة 

في ... عليه أن يشرعفيجب ... على إمكانيات حقيقي ة مقارنة مع البلدان المغاربية المجاورةيتوف ر إذا كان المغرب و"

نعرف أن  رصيد المغرب من المياه يتقل ص نتيجة قل ة األمطار وعدم ... القتصاد في استهالك المياهتطبيق برامج ل

ر... انتظامها تزايد عدد سكان الستهالك الماء في الوسط الحضري مو  الس ريع ويفس ر الن  ... وأهمي ة ظاهرة الت بخ 

نوي ة... المدن يادة الس  ة بين حاجيات المدن والموارد ... 7.1 %ب  حيث تقد ر نسبة الز  فأصبحت الت فاوتات مهم 

ة المنافسة على الماء نتيجة ثالثة عواملسو... المتوفرة يادة الد  : تزداد حد  يموغرافية وتوس ع المجال الحضري الز 

ع األنشطة  ."وتنو 
 / 00. ص 2777. المجال المغربي

 

 نظر خلفـــــــها                                              
 

 



 

 

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

عليم األصيل: الشعبة  الت 
 الل غة العربية: المسلك 

 
  التاريخ والجغرافيا :المادة
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  2112يونيو : الــــــــدورة

 األولى باكالوريا: المستـــــوى
 ونصف ناتساع: مدة اإلنجـاز
 3: المعامـــــــل

 

 

                                                                                                                                                                     

 : عن األسئلة اآلتية( ي)بعد قراءتك المتأنية للوثائق أجب

ل -5 رة بالوثيقة المع( ي)حو  ة بالمساحة المتصح   ن 7.................................... مبيان مناسبى إل( 5)طيات الخاص 

 ن 5......................................................................................... الظ اهرة الممث لة في المبيان( ي)فص   -2

 ن 5.1............................................... خصائص الموارد المائية بالعالم العربي( 2) من الوثيقة( ي)استخرج -7

 من خالل مكتسباتك ( ي)لمشكل الماء بالمغرب، وبي ن المفس رةمل العوا( 7)من الوثيقة ( ي)استخرج -0

 ن 2.1....... ...................................................................االجراءات المت خذة لتدبير هذا المشكل المعرفية    

ر بالعالم العربي، والت دابير المت خذة لمكافحة هذ( ين)فقرة تشخ ص( ي)اُكتب -1  ن 2...... ه الظ اهرةفيها مظاهر التصح 

 

  (.نقط57) :التّاريخمادة 

 :في أحد الموضوعين( ي)اُكتب

 :لالموضوع األو   -  

أسمالي في أترت ب ع             ر الن ظ ام الر     تنامي نزوع الد ول االمبريالية نحو الهيمنة والت نافس  56واخر القرن ن تطو 

 .  على مناطق الن فوذ في شت ى أنحاء العالم

 .المفس رة لهافيه الظ اهرة االمبريالية من حيث مفهومها وآلياتها والعوامل ( ين)تحل ل اموضوعا مقالي  ( ي)اُكتب           

                                

 :انيالموضوع الث   - 

جس دت الت باين ساهمت في قيامها مجموعة من العوامل كما يقظة فكري ة  56ق العربي خالل القرن شهد المشر          

 :علمانيوال سلفيال التيارينالث قافي بين 

 :ه اآلتيفي (ين)مقاليا تحل ل موضوعا( ي)اُكتب        

 .مفهوم اليقظة الفكري ة بالمشرق العربي ومظاهرها -            

 .الفكريةلليقظة  ةالعوامل المفس ر -            

اد فكار األ -             لفي والعلمانيالت ي ارين التي دعا إليها رو   .الس 

             

 

 

 

 

 

 

 


