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 ـ الموضوع  ـ
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست

1 

 من سلك البكالوريا

 اللغة العربيةمسلك 
التاريخ 
 والجغرافيا

3 
 ونصف ساعتان

2.30 

 

 

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

 نقط( 10: )االشتغال بالوثائق = جغرافياالالوضعية االختبارية في  –أوال 
 :على المطلوب)ي(وثائق اآلتية ثم أجبتمعن )ي( جيدا في ال          

 : 1الوثيقة  

"تعاني الدول العربية خاصة الخليجية منها،من توافد اليد العاملة من الخارج، مما يقلل فرص العمل أمام 

القوة العاملة المحلية،والتي تتزايد بمعدالت سريعة،وستعرف هذه الوضعية تعقيدات واضحة في المدى 

سنة من العمر؛إذ  15عرفنا أن نصف سكان هذه البلدان ينتمي إلى الفئة األقل من  المتوسط، خاصة إذا ما

.األمر الذي 2010مليون نسمة إلى غاية  21مليون نسمة إلى  2، 13سيرتفع عدد طالبي العمل من 

 ." 2010مليون فرصة عمل للداخلين في سوق العمل سنة 8يتطلب توفير 
 224لبنان،ص -فع التنمية المستدامة وضغوط العولمة" دار الروافد الثقافية ناشرونمحمد غربي:"التكامل العربي بين دوا

 : 2الوثيقة   

والقانوني مكانة بارزة في خلق مناصب الشغل،واكتساب التأهيل  "تشكل أنشطة القطاع غير المنظم

تماعية ذات دخل وتوزيع المداخيل وطرق اإلنتاج واالستهالك.وتنتج هذه األنشطة مواد وخدمات لفئات اج

محدود،يستحيل عليها االستفادة من خدمات أو أنماط إعادة التوزيع،التي تتوالها الدولة. لذا،ففي كل مدن 

البالد،يزداد بشكل مثير،عدد المهن الصغيرة واألنشطة التي تمارس في األزقة.إن هؤالء 

لين الحضريين ق   نالم  ،والحرفيين،المتجمعين في أحياء المدن العتيقة المصنفة حسب نوع المهنة

ََ ص  والر   ائين،والمشتغالت في أعمال التنظيف،والباعة المتجولين،كلها فئات اصين بورشات صغيرة،والبَن

 مهما في سير االقتصاد وفي الضبط تشكل نسيجا اقتصاديا قائما بذاته.وتلعب هذه األنشطة دورا

 االجتماعي."
   173،ص 2006تقرير الخمسينية"،-"المغرب الممكن                                                                             

                                                      :3الوثيقة    

أن بعض جوانب التنمية البشرية قد تأثرت تأثرا إيجابيا بزيادة انفتاح االقتصاد العربي  "وال شك  

عالم الخارجي،خالل نفس الفترة،حيث انعكس ذلك على تخفيض معدل وفيات اإلسالمي على ال

األطفال،وزيادة العمر المتوقع عند الميالد.وحققت هذه النتائج بعد استعمال الدول المعنية لوسائل مكافحة 

األمراض واالرتقاء بمستوى الصحة،وهو ما مكن من رفع متوسط العمر على مستوى الوطن العربي 

عام،وهو ما يقترب من المتوسط العالمي،كذلك انخفض معدل وفيات  65ككل إلى حوالي اإلسالمي 

في المائة خالل الثالثين سنة األخيرة.إال أنه ورغم النتائج اإليجابية المحققة على  50األطفال بأكثر من 

 مستوى الرفع من التنمية البشرية،تبقى العولمة تؤثر بشكل سلبي على هذه التنمية"
  -محمد غربي:"التكامل العربي بين دوافع التنمية المستدامة وضغوط العولمة" دار الروافد الثقافية ناشرون                                   

 . 251- 250ص  ص ، 2014لبنان،                                   

 
***************** 
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 :  األسـئلــة 

   

 ن( 1................................................................)......................... عام.....ع)ي( الوثائق في سياقها  الض – 1 

 ن( 2......)..............................................................................................ما يأتي:............ عرف)ي(  – 2

 .  بشريةمية الالتن -القطاع غير المنظم                                      

 ن( 3.............................................)...................استخرج)ي( من الوثائق ما يأتي:.................................– 3

 ؛لعمالة بدول الخليج العربيوضعية ا:   1الوثيقة من  -        

 ؛اهر أزمة المدينة بالمغرب مظبعض  :  2 من الوثيقة  -       

 ؛انعكاسات انفتاح العالم العربي على مستوى تطور التنمية البشرية  :  3 من الوثيقة  -       

ية البشرية ومجهودات تحسينه في العوامل المفسرة لواقع التنم تبرز)ين( فيها -مما درسته انطالقا  - )ي( فقرة اكتب – 4

 (ن 4).............................................................................. ............................................البلدان العربية

 
 

 نقط( 10:) إنتاج مقال =  تاريخالوضعية االختبارية في الثانيا ـ 
 أكتب )ي( في أحـــــــد الموضوعين اآلتيين حسب اختيارك :                          

 : الموضوع األول   

 النظام الرأسمالي بأوربا خالل  التي عرفهاتصادية االق تحوالتو ال سياسيةال عن التطورات ترتب          

 من أهمها بروز الحركة اإلمبريالية. ، ، نتائج مختلفة 19القرن        

 

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

 ؛ 19القرن  خاللالسياسية بأوربا  طوراتأهم الت  -                 

 ؛19القرن التحوالت االقتصادية المعززة للرأسمالية األوربية خالل عوامل   -                 

 .19ل القرنلحركة االمبريالية خالادوافع    -                 
 

  الموضوع  الثاني :   

   تحوالت فكرية ،19القرن خاللمالي بأوربا، والعالم اإلسالمي كل من النظام الرأس عرف           

 تعددة.موإصالحات          

      

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

 ؛االشتراكي و فروعه بأوربا بروز الفكر ظروف  -                   

 ؛19القرن خاللاليقظة الفكرية بالمشرق العربي عوامل   -                   

 وعوامل محدوديتها . 19القرن خاللالعسكرية واالقتصادية بالمغرب  أهم اإلصالحات  -                   

 
 

****************** 
 للجانب المنهجي : مقدمة مناسبة ، وضوح ومنطقية التصميم ، خاتمة مناسبة .ن(  02_ )   تـخـصص :    مالحظة هامة :  

 ، اللغة ، حسن تقديم الورقة .  التاريخي ن( للجانب الشكلي : التعبير 01_ )                                       
 .قال )انتقاء المعلومات ، صحتها، تنوعها وترابطها(ن( للجانب المعرفي في كتابة الم 07_ )                                       

 

   
 

 


