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الموضوع
 مادة الجغرافية ( 01نقط)

االشتغال بالوثائق

الوثيقة (:)1
وضعية التصحر في بعض بلدان العالم العربي
الدول
المغرب
الجزائر
تونس
ليبيا
موريتانيا

المساحة العامة ب Km²
057017
2705777
517157
5071177
5777077

المساحة المتصحرة ب %
10,75
02,00
76,07
67,77
17,77

المساحة المهددة بالتصحر ب %
20,07
6,11
71,71
57,77
77,77

المصدر :المنظمة العربية للتنمية والزراعة في مجال مكافحة التصحر في الوطن العربي(5661 ،بتصرف)

الوثيقة (:)2
"تشكل قضية الماء نقطة ضعف في العالم العربي ،ألن األراضي العربية ،في حد ذاتها ،ال تعد غنية بالماء ،فالنواة
الصحراوية تشكل معظم المساحة وهي تقدر ب  01 %من المساحة العامة .أما الهوامش ،فتتلقى أمطارا متوسطية
شتوية معدلها العام  177 mmفي مناطقها الشمالية أو مدارية صيفية معدلها  077 mmفي مناطقها الجنوبية ...وتتخذ
[المجاري المائية] شكل سيول أكثر من كونها أنهارا باستثناء القليل منها ...وما يقال عن هذه الثروة المائية السطحية
يقال عن المخزون الجوفي الذي يُستنزف مع تزايد الحاجيات من المياه وقلة التغذية المطرية وعامل الجفاف وما
يعكسه من تقهقر نحو التصحر".
عباس قاسم ،األطماع بالمياه العربية وأبعادها الجيوبوليتيكية ،مجلة المستقبل العربي عدد  ،510غشت .5667

الوثيقة (:)3
"وإذا كان المغرب يتوفر على إمكانيات حقيقية مقارنة مع البلدان المغاربية المجاورة ...فيجب عليه أن يشرع ...في
تطبيق برامج لالقتصاد في استهالك المياه ...نعرف أن رصيد المغرب من المياه يتقلص نتيجة قلة األمطار وعدم
انتظامها ...وأهمية ظاهرة التبخر ...ويفسر النمو السريع الستهالك الماء في الوسط الحضري تزايد عدد سكان
المدن ...حيث تقدر نسبة الزيادة السنوية ب  ...7.1 %فأصبحت التفاوتات مهمة بين حاجيات المدن والموارد
المتوفرة ...وستزداد حدة المنافسة على الماء نتيجة ثالثة عوامل :الزيادة الديموغرافية وتوسع المجال الحضري
وتنوع األنشطة".
المجال المغربي 2777 .ص/ 00 .
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بعد قراءتك المتأنية للوثائق أجب(ي) عن األسئلة اآلتية:
 -5حول(ي) المعطيات الخاصة بالمساحة المتصحرة بالوثيقة ( )5إلى مبيان مناسب 7 ....................................ن
 -2صف(ي) الظاهرة الممثلة في المبيان 5 .........................................................................................ن
 -7استخرج(ي) من الوثيقة ( )2خصائص الموارد المائية بالعالم العربي 5.1 ...............................................ن
 -0استخرج(ي) من الوثيقة ( )7العوامل المفسرة لمشكل الماء بالمغرب ،وبين(ي) من خالل مكتسباتك
المعرفية االجراءات المتخذة لتدبير هذا المشكل 2.1 ..........................................................................ن
 -1اُكتب(ي) فقرة تشخص(ين) فيها مظاهر التصحر بالعالم العربي ،والتدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة 2 ......ن
 مادة التّاريخ57( :نقط).
اُكتب(ي) في أحد الموضوعين:
 الموضوع األول:ترتب عن تطور النظام الرأسمالي في أواخر القرن  56تنامي نزوع الدول االمبريالية نحو الهيمنة والتنافس
على مناطق النفوذ في شتى أنحاء العالم.
اُكتب(ي) موضوعا مقاليا تحلل(ين) فيه الظاهرة االمبريالية من حيث مفهومها وآلياتها والعوامل المفسرة لها.
 الموضوع الثاني:شهد المشرق العربي خالل القرن  56يقظة فكرية ساهمت في قيامها مجموعة من العوامل كما جسدت التباين
الثقافي بين التيارين السلفي والعلماني:
اُكتب(ي) موضوعا مقاليا تحلل(ين) فيه اآلتي:
 مفهوم اليقظة الفكرية بالمشرق العربي ومظاهرها. العوامل المفسرة لليقظة الفكرية. -األفكار التي دعا إليها رواد التيارين السلفي والعلماني.

