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الوثيقة : 0
<< اختارت الدول العربية المصدرة للنفط طريق التنمية الذي يتميز باإلسراع في انجاز المشاريع الكبرى (شق الطرق،
استصالح األراضي  ،إقامة المنشآت) 3إال أن هذا االختيار كان ذا تكلفة اجتماعية ثقيلة بسبب ارتفاع أسعار وتكاليف السلع
والخبرات المستوردة  3بحيث وصلت تكلفة الوحدة المنجزة ثالثة أضعاف تكلفتها في البلدان غير النفطية 3
وقد تسبب اكتشاف النفط في نمو المدن بسرعة فائقة ،فقد تخطت نسب التحضر  ،% 02وتزايدت الهجرات الجماعية ألهل
البادية  33وانعكس ذلك على إنتاج الغذاء ،فتمت االستعانة بالعمالة المهاجرة في تطوير الزراعة )333( ،فالسعودية حققت اكتفاء
ذاتيا من القمح ،وأصبحت تصدره؛ ولكن تكاليف الطن أعلى بكثير من كلفة اإلنتاج العالمي)333( 3
كما لم يواكب تطور البنيات التحتية للمدن سرعة نمو السكان ،و نتج عنه عجز في توفير السكن المالئم وتفكيك الروابط بين
األفراد 333إضافة إلى تبدل مجال القيم ،حيث تراجعت قيم المشاركة في األعمال التطوعية االجتماعية والتي كانت مشتركة بين
أهل البادية أمام قيم الجهد مقابل الدخل>>
مصطفى عمر التير  :النفط والتنمية غير المتوازنة  .مجلة الوحدة .عدد  ،34.أبريل . 8811ص.ص 18/18.بتصرف

الوثيقة : .
<< يقع الوطن العربي في الحزام الجاف و شبه الجاف من العالم .والموارد المائية المتجددة تقل عن  ،%8ومعدل األمطار
بين  5و  354ملم سنويا ،بينما المعدل في دولة معتدلة المناخ كفرنسا هو بين  544و  8444ملم سنويا  .كما تحتل
الصحاري  % 34من مساحته .وتزداد أزمة األمن المائي العربي خطورة ،إذا علمنا أن معدل النمو السكاني هو األعلى
عالميا نحو  ،% 4وإذا كان عدد سكانه  484مليون نسمة سنة  8444فسيصل نحو  044مليون سنة  . 8445وبسبب هذا
اإليقاع فإن العجز المائي سيصل إلى  880مليارم 4سنة  ،8445و سيواكبه عجز غذائي .
ثم إن أهم الشرايين المائية خارجية كالنيل والفرات ..وأن السدود ومشاريع السدود التي تزمع أن تقيمها دول الجوار (تركيا
و إثيوبيا )..ستتسبب في تدني مستوى التخزين المائي في السدود العربية ...وتوقف توليد الطاقة الكهربائية بها>> .
المصدر :هيئة التحرير ،األمن المائي العربي ،مجلة الوحدة ،عدد  80يناير  8888ص4 .
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اقرأ (ي) الوثائق بتأن إلنجاز المطلوب
 31حول (ي) معطيات الوثيقة رقم  1إلى مبيان مناسب  3. ( 3ن) 3
 - 0اعتمادا على الوثيقة رقم  1و المبيان الذي أنجزته صنف (ي ) األقطار العربية تبعا لحصة مساهمتها في
اإلنتاج واالحتياط النفطي  31 (3ن)3
 3.استخرج (ي) من الوثيقة رقم  0ــ التحوالت المجالية الناتجة عن اكتشاف النفط 30( 3ن)
ــ االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية للنفط على المنطقة العربية3
 34استخلص(ي) من الوثيقة ( ).العوامل المؤثرة في ندرة المياه بالمنطقة العربية 30( 3ن)3
 35اكتب (ي) فقرة مركزة تبرز(ين) فيها الجهود المبذولة لمواجهة الخصاص المائي بالعالم العربي 30(3ن)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا:مادة التاريخ 01/01

االختيار بين موضوعين مقاليين
اكتب (ي) في أحد الموضوعين اآلتيين:

الموضوع األول :
تعرض المغرب واإلمبراطورية العثمانية خالل القرن  11م لضغوطات استعمارية ساهمت في بروز محاوالت إصالحية
وحركة نهضوية3
اكتب (ي) موضوعا مقاليا تبين (ين) فيه:
ـ الضغوط العسكرية واالقتصادية على المغرب واإلمبراطورية العثمانية؛
ـ محاوالت اإلصالح العسكري بالمغرب؛
ـ محاولة اإلصالح التي قام بها محمد علي في مصر3
الموضوع الثاني :
الوثيقة:
<< شهدت األربعينات من القرن  88م والدة الحركة العمالية بإنجلترا ،وسجل البيان الشيوعي سنة  8131م والدة
الماركسية .ومع ذلك انتهت المحاوالت الثورية لتلك الفترة إلى فشل ،فقد سحقت الحركة العمالية الفرنسية على أيدي
جيوش الفالحين التي جرى تجنيدها من قبل البورجوازية>>.
سمير أمين  :أزمة اإلمبريالية  ،أزمة بنيوية  .دار الحداثة  ،بيروت ،ط 8818 ، 8 .ص 88 :

انطالقا من الوثيقة وعلى ضوء ما درسته اكتب (ي) موضوعا مقاليا توضح (ي) فيه :
ــ وضعية الطبقتين البورجوازية والعمالية اقتصاديا واجتماعيا في البلدان الرأسمالية خالل القرن 11م 3
ــ التيارات االشتراكية والتنظيمات النقابية ودورها في تنظيم الطبقة العمالية3
ـــــــــــــــــــــ ــ

ـ ملحوظة :يستفيد المترشح من نقطة واحدة إذا التزم بالمعايير التالية :التعبير التاريخي ،ضوابط الكتابة ،وشكل تقديم المنتوج

