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الموضوع
 مادة التاريخ ( 01نقط)

االشتغال بالوثائق

الوثيقة ()1
إنتاج البترول في بعض الدول العربية بمليون طن
بعض الدول العربية
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الوثيقة ()2
"يتميّز الوطن العربي بوجود ثروات نفطية ضخمة في أعماق صحاريه ،وقد بات يعتبر من أكبر مخازن الطاقة
األحفورية في العالم ومص ّدرا رئيسيا في تزويد بقاع عديدة من العالم بما تحتاجه من النفط ،هذا ما جعل الدول العربية
تتبوأ مكانة مرموقة على خارطة النفط العالمية ...وال ريب أن هذا الموقع المتميّز يلقي على عاتق الدول العربية
المنتجة والمصدرة للبترول أعباء كثيرة"...
أ .بلقلة إبراهيم :مكانة الدول العربية ضمن خارطة سوق النفط العالمية (الحاضر المستقبل ،التحديات) ص,1.

الوثيقة ()3
"ساعدت الحقبة النفطية الجديدة ...على ربط قطاع النفط بشكل أوسع ببقية أجزاء وآليات االقتصاد الوطني من خالل
انشاء شبكات من الصناعات والنشاطات المتكاملة المرتبطة بقطاع النفط كالتكرير وصناعة البتروكيماويات والنقل...
وساعدت الطفرة في عوائد النفط على خلق أوضاع اقتصادية جديدة في المنطقة العربية نتيجة تدفقات رأس المال من
البلدان العربية النفطية إلى البلدان العربية غير النفطية من ناحية ،وتدفقات األيدي العاملة من البلدان المصدرة للعمالة
إلى البلدان العربية النفطية"...
عالم المعرفة :العدد  :0,محمود عبد الفضيل :النفط ومشكالت التنمية المعاصرة ...ص50.
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بعد قراءتك المتأنية للوثائق أجب(ي) عن األسئلة التالية:
-0
-0
-2

-4
-5

ح ّول(ي) المعطيات الخاصة بسنتي  0991و 0100إلى مبيان مناسب 2 ........................................ن
صف(ي) الظاهرة موضوع الوثيقة ( 0 ............................................................................)0ن
استخرج(ي) من الوثيقتين ( )0و( )2ما يلي 0 ......................................................................:ن
 من الوثيقة ( :)0مظاهر قوة العالم العربي في المجال النفطي.
 من الوثيقة ( :)2التحوالت الناتجة عن الصناعة النفطية في العالم العربي.
ركب(ي) الفكرة األساس للوثائق الثالث 0 ............................................................................ن
اُكتب(ي) فقرة تبرز(ين) فيها انعكاسات الصناعة النفطية على تنظيم المجال بالعالم العربي 0 ..............ن

 مادة التاريخ 11( :نقط)
اُكتب(ي) في أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول:
أدى ازدهار النظام الرأسمالي خالل القرن  09إلى بروز قوى رأسمالية جديدة ،كان لها دور في التطورات
التي شهدها العالم في نهاية القرن  09وبداية القرن .01
 اُكتب(ي) موضوعا مقاليا تبرز(ين) فيه مظاهر التطور الرأسمالي لكل من الواليات المتحدة االمريكيةواليابان خالل القرن  09وبداية القرن  01موضحا(ة) العوامل المفسرة لذلك.
الموضوع الثاني:
أدت األوضاع التي عاشها المغرب في مطلع القرن  01إلى إضعاف المخزن وإخضاع البالد لنظام الحماية
األجنبية.
اُكتب(ي) موضوعا مقاليا تعالج(ين) فيه اآلتي:
 األوضاع الداخلية للمغرب عند مطلع القرن .01 -السياق العام لفرض الحماية األجنبية على المغرب.
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