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الوثيقة:0
نشبة بعض المؤشرات االقتصادية في العالم العربي على صعيد العالم سنة .2100

الوثيقة:2

" يمتد العالم العربي جغرافيا في أهم مناطق العالم استراتيجية ،من المحيط األطلشي غربا...إلى الخليي
العربي شرقا ،و من بحر العرب جنوبا حتى تركيا و البحر المتوسط شماال ،و يشكل حوالي  % 01.2من
مشاحة العالم %22 ،منها تقع في آسيا و %78في إفريقيا ،وتبلغ نشبة األراضي الصالحة للزراعة %3,63
من مشاحته  ...تشكل القوً العاملة في العالم العربي  ...%28وتعتبر المنطقية العربيية منطقية متصيلة
جغرافيا و لها تاريخ و ثقافة و عقيدي مشتركة  ،و تواجه تحديات سببها التخلي والتبعيية الخارجيية
و التجزئة و هي بذلك ترتبط بمصير و احد"...
فارس رشٍد البٍاتً ،التىمٍت االقتصادٌت سٍاسٍا فً الىطه العربً ،عمان،2008 ،ص.صwww.ao.academy.org..26-24.

الوثيقة:3

" رغم التقدم الملحوظ لغالبية الدول العربية خالل الفتري ...2101-2111خاصة في مجاالت التعليم
والرعاية الصحية وتعزيز المشاواي بين الجنشين ومكافحة الفقر ،إال أن هذه الدول التزال تواجه
تحديات رئيشية تتمثل في ارتفاع معدالت النمو الشكاني و البطالة ،والحاجة إلى إصالح التعليم،
ورفع كفاٌي الموارد البشرية ،ووفقا لدليل التنمية البشرية [ ]2100صنفت الدول العربية ضمن الدول
ذات التنمية البشرية المتوسطة ...كما يقدر متوسط البطالة في الدول العربية بحوالي  %06والذى يظل
األعلى بين المناطق األخرً في العالم"...
التقرٌر االقتصادي العربً المىحد ،2011 ،ص.5.
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الوثيقة:4
"يعتبر غياب حكامة جيدي للمجتمع والدولة ( )Good Governanceفي معظم البلدان العربية من أهم العوائق
أمام برام التنمية  .والشك في أن حجم الفشاد الذى يرتبط إلى حد كبير بغياب الحكامة … يؤثر سلبا فيي
االستثمار حيث يزيد من تكلفة المشاريع ونقل التكنولوجيا وتطويرها  ...وعلى الرغم مين االتجياه بعييدا فيي
مجال الليبرالية االقتصادية إال أن ذلك لم تواكبه ليبرالية في المجياالت الشياسيية ...حييث ميازال اصقصياٌ
االقتصادى واالجتماعي ...والتمييز ضد المرأي وحرمانها من المشاركة في التنمية من أهم عوائق التنمية  ...إلى
جانب وجود تخل كبير في مجال التكنولوجيا حيث ال تزال جهود البحث والتطوير في معظم البلدان العربية
ضئيلة جدا مقارنة بالدول المماثلة لها في الدخل وعدد الشكان  .وال تزال معظم البليدان العربيية تعتميد عليى
استيراد التكنولوجيا الجاهزي"...
أبريل www.up.edu.ps/upinar/moodledata/148 - 3102

الوثيقة:5
"...وفي ما يخص التزام المغرب بأهداف األلفية للتنمية ،فقد تمكن من تحقيق العديد منها ،السيما تلك

المتعلقة بالنهوض بالتنمية البشرية ،وتحشيين األوضياع االجتماعيية والصيحية للفئيات التيي تعياني
الخصاصة .وكذا توفير البنيات التحتية األساسية...بيد أنه بالرغم مميا تحقيق مين مكاسيب هامية ،في ن
المغرب ما تزال تواجهه تحديات كبرً .السيما ما يتعلق منها بمخاطر تراجع النمو االقتصادى ،وتيأثير
التقلبات المناخية ،والضع النشبي لبعض المؤشرات االجتماعية ،المرتبطة بالتعليم والصحة والشغل"...
مقتط ف مه الرسالت التً وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركٍه فً مؤتمر المتابعت الدولً لتمىٌل التىمٍت www.indh.gov.ma/ar/discours 2008/11/ 30

 -0حول(ى) معطيات الوثيقة 0إلى مبيان مناسب(3ن)
 -2أنجز(ى) انطالقا من الوثائق 0و2و3و4و 5والمبيان اآلتي3( :ن)
أ -ص (ى) انطالقا من الوثيقة  2أهمية الموقع الجغرافي للعالم العربي
ب -استخرج(ى) من المبيان والوثيقتين 0و 2المقومات االقتصادية والروابط الحضارية
للعالم العربي
ج -استخرج(ى) من الوثيقتين 3و 5التحديات التي يواجهها العالم العربي والمغرب
 -3فشر(ى) انطالقا من الوثيقتين  2و 4التحديات التي يواجهها العالم العربي ( .2ن)
 -4أكتب (ى) فقري انطالقا من الوثيقة 5وتعلماتك تبين المجهودات المبذولة من طرف
المغرب لتحشين مشتوً التنمية البشرية2(.ن)
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"  ...واصل نظام الحكم الجديد(الميجي) في اليابان عملية التحديث التي كانت غالبا على النمط الغربي للقرن
التاسع عشر ...في اصداري والجيش والقضاٌ والتعليم...وفي الوقت نفشه بذل كل الجهود لتحديث االقتصاد
الياباني...في المجال النقدى...والمواصالت والصناعات االستراتيجية فضال عن مجموعة متنوعة من الصناعات
األخرً ...ولتنفيذ هذه المشروعات الحديثة ...أرسلت الحكومة اليابانية الطلبة في بعثات خارجية لتلقي العلم
والمهارات الحديثة ...هذا العصر الذى عرف باسم »عصر ميجي» اصصالحي في الفتري  0881 - 0851أعقبته
ثوري برجوازية كما حدث في أوربا المعاصري ...وبذلك استجاب اليابان بشرعة ونجاح لتحدى تكنولوجيا
الغرب المتفوقة في المجال االقتصادى والعشكرى"...
أدوٌه را ٌشاور ،الٍاباوٍىن  ،ترجمت لٍلى جبالً عالم المعرفت العدد  136أبرٌل  1989ص مه  109إلى  113بتصرف

اعتمادا على الوثيقة وتعلماتك أكتب(ى) موضوعا مقاليا من مقدمة و عرض و خاتمة يبين اآلتي:

ي مظاهر بروز اليابان كقوي رأسمالية خالل القرن  09خارج أوربا
ي العوامل المفشري لبروز اليابان كقوي رأسمالية
ي نتائ بروز اليابان كقوي رأسمالية
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" ...إن ما أطلقنا عليه عصر النهضة أو عصر اليقظة...ال يعكص فكرا واحدا متجانشا ،و ال تيارا واحدا ،و إنما هو
مجموع تيارات متناقضة ،وأهمها دون شك تيار اصصالحية اصسالمية أو الشلفية ،و التيار الثاني هو التيار الذى
يمكن أن نطلق عليه تيار العلمانية أو التحديثية الجذرية ،و بين هذين التيارين كانت هناك تيارات مختلفة"...
برهان غلٍىن ،تصىراث جدٌدة للىهضت العربٍت ،مجلت الىحدة ،ع 31ـ ،1987 ،32ص 137

اعتمادا على الوثيقة وتعلماتك أكتب(ى) موضوعا مقاليا من مقدمة و عرض و خاتمة يبين اآلتي:

ي عوامل بلوري اليقظة العربية في القرن 09
ي التيارات الفكرية المعبري عن هذه اليقظة.
ي دور هذه اليقظة في التطورات الفكرية بالمشرق العربي.
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الجغرافيا موضوع االشتغال على الوثائق  01ن

3
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 -0يراعى في التحويل إلى مبيان اآلتي ..............................................................................................................................................................:
 التحويل إلى مبيان باألشرطة مع دقة اصنجاز -األساسيات :العنوان ،المقياس

(0.5ن)
(0.5ن)

 -2إنجاز انطالقا من المبيان و الوثائق 0و2و3و4و 5اآلتي............................................................................................:

3ن

أ -من الوثيقة  :2وص أهمية الموقع الجغرافي للعالم العربي:
االمتداد الجغرافي في أهم مناطق العالم استراتيجية(أمثلة من الوثيقة...)2
ب -من المبيان و الوثيقتين 0و 2المقومات االقتصادية والروابط الحضارية للعالم العربي:
 ضخامة الحصة من اصنتاج واالحتياطي العالمي من الفوسفاط والنفط الخام و الغاز الطبيعي الموقع الجغرافي المتميز .....منطقة متصلة جغرافيا... أهمية القوً العاملة في العالم العربي ... تاريخ و ثقافة و عقيدي ومصير مشترك...ج -من الوثيقتين 3و :5استخراج التحديات التي يواجهها العالم العربي والمغرب
ي التحديات التي يواجهها العالم العربي:ارتفاع معدالت النمو الشكاني و البطالة ...الحاجة إلى
إصالح التعليم ...ضع كفاٌي الموارد البشرية ...تنمية بشرية متوسطة...
 في المغرب :مخاطر تراجع النمو االقتصادى ،وتأثير التقلبات المناخية ،والضع النشبيلبعض المؤشرات االجتماعية المرتبطة بالتعليم والصحة والشغل...
 -3تفشير التحديات التي يواجهها العالم العربي(الوثيقتين 2و.............................................................................................)4
التخل والتبعية الخارجية و التجزئة...غياب حكامة جيدي للمجتمع والدولة ...حجم الفشاد الذى
يؤثر سلباً في االستثمار ...ضع الليبرالية في المجاالت الشياسية ...اصقصاٌ االقتصادى واالجتماعي...
التمييز ضد المرأي ...تخل كبير في مجال التكنولوجيا...
 - 4تبيان المجهودات المبذولة من طرف المغرب لتحشين مشتوً التنمية البشرية............................:
 انطالقا من الوثيقة :5التزام المغرب بأهداف األلفية للتنمية ...التمكن من تحقيق النهوضبالتنمية البشرية ...وتحشين األوضاع االجتماعية والصحية للفئات التي تعاني الخصاصة...
توفير البنيات التحتية األساسية...
 -انطالقا من التعلمات :المبادري الوطنية للتنمية البشرية  2115اصجراٌات والنتائ ...
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3ن

2ن

2ن
(0ن)

(0ن)
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التاريخ موضوع مقالي( 01ن):
يراعى في تصحيح الموضوع المقالي مايلي:
 - 0أن يتعامل المصحح مع انتاجات التالميذ المترشحين بشكل يشتوعب صحة المضامين المعرفية
وصلتها بالموضوع بغض النظر عن تعدد الكتاب المدرسي.
 -2تفصيل نقط الموضوع المقالي من طرف األستاذ المصحح في أسفل اصجابة كاآلتي:
 نقطة الجانب المنهجي (2ن) نقطة العرض موزعة كاآلتي: النقطة المحصل عليها في انتقاٌ المعلومات (2ن)
 النقطة المحصل عليها في صحة المعلومات و خلوها من األخطاٌ(3ن)
 النقطة المحصل عليها في تنوع المعلومات وترابطها (2ن)
 نقطة الجانب الشكلي (0ن) -3يضع األستاذ المصحح بعد ذلك مجموع النقط التي حصل عليها المترشح في الموضوع المقالي.

الموضوع األول:
 0الجانب المنهجي................................................................................................................................................................................................................... :
 مييقييدمييية مناسبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اصشكال و التشاؤالت وضوح و منطقية التصميم. خاتمة مناسبة :استخالص ،تقييم ،امتدادات. 2العرض :أن يتمحور حول العناصر التالية.................................................................................................................................................:
 0.2مظاهر بروز اليابان كقوي رأسمالية خالل القرن  09خارج أوربا
 -التحول الصناعي...

2ن

7ن

 التطور التجارى... النمو الحضرى... تطورفي البنية التحتية... 2.2العوامل المفشري لبروز اليابان كقوي رأسمالية:
 سياسيا :ثوري الميجيي اقتصاديا :بروز القطاع الخاص وتطور القطاع البنكي...
 اجتماعيا :تطور التعليم وإرسال البعثات إلى الخارج وتطور دور الدين في المجتمع الياباني... 3.2ي نتائ بروز اليابان كقوي رأسمالية

 تمرد الفالحين ضد الضرائب المرتفعة وقمعها... تحول اليابان إلى قوي عشكرية وامبريالية... 3الجانب الشكلي :التعبير التاريخي – اللغة – شكل التقديم.......................................................................................
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الموضوع الثاني:
 0الجانب المنهجي...................................................................................................................................................................................................................... :
 مييقييدمييية مناسبة :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اصشكال و التشاؤالت وضوح و منطقية التصميم. خاتمة مناسبة :استخالص ،تقييم ،امتدادات. 2العرض :أن يتمحور حول العناصر التالية................................................................................................................................................ ..................:
 0.2ي عوامل بلوري اليقظة العربية في القرن :09
 سياسيا :حملة نابليون على مصر وفشل إصالحات الدولة العثمانية...الضغوط االستعمارية ... ثقافيا :دور البعثات الطالبية المصرية إلى أوربا...ظهور المدارس والمطبعة والصحافة ... اجتماعيا :نمو الطبقة الوسطى في مصر والشام  ....تزايد الشعور القومي ضد األتراك... 2.2ي التيارات الفكرية المعبري عن هذه اليقظة:
 التيار الشلفي  :أهم رواده وأفكارهم....... التيار اللبرالي العلماني :أهم رواده وأفكارهم....... 3.2ي دور هذه اليقظة في التطورات الفكرية بالمشرق العربي

2ن

7ن

 تطوير اللغة العربية... نمو الروح القومية العربية... ظهور حركات التحرير والمطالبة باالستقالل ... تزايد دور الجمعيات في المنطقة العربية ودعوتها إلى الوحدي ومحاربة الطائفية 3الجانب الشكلي :التعبير التاريخي – اللغة – شكل التقديم......................................................................................
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