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ستشتغل على الوثائق التالية ،اقرأها بتمعن واعتمد ما درسته في إنجاز المطلوب:
الوثيقة رقم :0
" على الرغم من كون المنطقة العربية في معظمها قاحلة ،فإنها تتضمن مجموعة متنوعة من المناخات ،إذ تقع على
خطوط العرض التي يهيمن عليها هبوط الهواء الجاف و ارتفاع درجات الحرارة ،مما يؤدي إلى انخفاض معدل هطول
األمطار ،و ارتفاع التبخر ،و الجفاف المستمر .أما االستثناءات فتشمل المناطق المعتدلة في األجزاء الشمالية ،و هي
المرتفعات في المغرب و المشرق...و المناخات الساحلية المتنوعة على طول البحر األبيض المتوسط و البحر األحمر
و الخليج العربي .و من المتوقع أن تكون لتغير المناخ آثار متنوعة في هذه المناطق المناخية المختلفة".
بتصرف عن :البنك الدولي ،التكيف مع مناخ متغير في البلدان العربية ،واشنطن ،2102 ،ص .33

 الوثيقة رقم :2
" تتباين أرجاء المنطقة العربية في مستوى التنمية ،إذ:
 تضم ست دول ينخفض فيها الناتج الوطني اإلجمالي السنوي للفرد الواحد إلى حوالي  011دوالر أمريكي كما هوالحال في الصومال مثال ،و تزيد فيها نسبة سكان األرياف عن ،01%كما تساهم فيها الفالحة بأكثر من  21%من الناتج
الوطني اإلجمالي،
 بينما يزيد الناتج الوطني اإلجمالي السنوي في الكويت ،و قطر ،و اإلمارات العربية المتحدة عن  01111دوالرأمريكي للفرد الواحد ،و يعيش بين  01%و  01%من الساكنة في المدن"...
نفسه ،ص  82بتصرف.

 الوثيقة رقم :3

تطور السكان الحضريين بين سنتي  0001و  2101بالنسب المائوية:

نفسه ،ص .34
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المطلوب:
 -0عرف ما تحته خط في الوثيقتين رقم  0و رقم 10.0...................................................................:2ن
القحولة  -الناتج الوطني اإلجمالي السنوي للفرد  -التنمية.2ـ استخرج من الوثيقة رقم  0العامل المفسر لتصحر المنطقة العربية مع توضيحه بتعبيرك الخاص10.................ن
 -3اعتمد الوثيقة رقم  2و مكتسبك في تصنيف البلدان العربية حسب مستوى التنمية مع إبراز خصائص كل
منها12.............................................................................................................................ن
-4اعتمد مكتسبك في توضيح عوامل تفسير التصنيف الذي توصلت إليه12.0.............................................ن
 -0استثمر الوثيقة رقم  3في وصف تطور نسبة السكان الحضريين في المنطقة العربية ،و اعتمد مكتسبك في استنتاج
التحديات التي تواجه المدن في العالم العربي و أشكال التدخل لمواجهتها13.................................................ن
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اكتب في واحد فقط من الموضوعين التاليين حسب اختيارك:

 الموضوع األول:
أدى حدوث الثورة الصناعية في أوربا الغربية خالل القرن التاسع عشر إلى تطور المجتمع الرأسمالي.
اعتمادا على ما درسته ،اكتب موضوعا مقاليا من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز فيه:
 التحوالت االجتماعية وميالد الطبقة العاملة.
دور الحركة النقابية في تحسين أوضاع الطبقة العاملة.
الموضوع الثاني:
أفضى التطور الرأسمالي في أوربا الغربية خالل القرن التاسع عشر إلى بروز الظاهرة اإلمبريالية.
اعتمد مكتسبك في كتابة موضوع مقالي من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز فيه ما يلي:
 وسائل و أساليب التوسع االمبريالي.
مظاهر االستغالل االقتصادي االمبريالي في القارة اإلفريقية.
االنعكاسات االجتماعية لالستغالل االستعماري في إفريقيا.
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ملحوظة :يؤخذ اعتماد النهجين التاريخي و الجغرافي و تنظيم العمل بعين االعتبار عند التصحيح.
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