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 PNUD RDH 2006: المصدر

 :الوثيقة الثانية
المتقدمة أكثر تقدما منها في بقية أنحاء العالم وقد ولكن من المدهش أيضا أن الزراعة في البلدان "... 

وإن بلدان إفريقيا و آسيا وأمريكا الالتينية تسمى بلدان زراعية ... تحولت الزراعة فيها إلى صناعة بالفعل
ففي إفريقيا تدهور ... ألنها تعتمد على الزراعة وليس لديها إال القليل من الصناعة لكن زراعتها غير علمية

وتدعو مجموعة اإلحصاءات الخاصة باالحتياجات الغذائية ... نتاج الغذاء للفرد في السنوات األخيرة معدل إ
فإن كل شخص يحتاج يوميا كمية معينة من الغذاء يتم قياسها بالسعرات . الرئيسية إلى مزيد من التشاؤم
رقم ويستهلك الجزائريون سعر ولم يقترب أي بلد إفريقي من هذا ال 0000وتبلغ الكمية المطلوبة يوميا 

وجود ... وتوضح المقارنة بين البلدان المتقدمة والمتخلفة... سعرا يوميا  0780على سبيل المثال 
اختالفات ضخمة ومخيفة ففي الكامرون يموت مائة طفل قبل مرور العام األول على مولدهم لكننا نجد أن 

... طفل فقط على التوالي  07طفل و  05تبلغ األرقام المماثلة في كل من المملكة المتحدة وهولندا 
وفي تونس يوجد ... نسمة 270ويعتبر نقص األطباء من العوامل الرئيسية وفي إيطاليا يوجد طبيب لكل 

 .نسمة 7050طبيب لكل 

 :الوثيقة الثالثة
األفريقية عجز يعتمد نجاح االقتصاد الصناعي على توفر أعداد ضخمة من العاملين المهرة وتواجه البلدان    

وإن ما يجري اآلن من استنزاف للعقول من أفريقيا وآسيا وأمريكا ... في العاملين المؤهلين تأهيال عاليا 
ويؤكد هذه الطبيعة غير المتوازنة لالقتصاد الدولي الراهن ... الالتينية وأوربا الغربية يزيد الوضع تفاقما 

 ...ن تتعاقد مع خبراء أجانب بتكلفة خيالية بشكل صارخ اضطرار البلدان المتخلفة بدورها أ
وفضال عن ذلك فإنه مهما بلغت المدخرات داخل االقتصاد فإنها تحول أساسا إلى الخارج أو تبدد في     

كما أن الجانب األكبر من الدخل القومي الذي يظل داخل البالد يحصل عليه أشخاص ... االستهالك
كما أن معظم الثروة التي يتم إنتاجها اآلن ال يجري االحتفاظ ... ورة اليشاركون بشكل مباشر في إنتاج الث

بها داخل إفريقيا لمنفعة األفريقين وعلى سبيل المثال فإن زامبيا والكونغو ينتجان كميات ضخمة من 
 "النحاس ولكن ذلك يتم لصالح أوربا وأمريكا الشمالية واليابان 

 أوربا والتخلف في أفريقيا 231مجلة عالم المعرفة عدد :  المصدر    
 

 المطلوب: 
 ن 5حول معطيات الجدول إلى مبيان مناسب؟  (0

استخلص من المبيان الذي أنجزته ومن الوثائق مظاهر التفاوت في النمو بين  (5

 ن 5شمال وجنوب المجال المتوسطي وصنفها حسب مجاالتها؟   

 ن 5معطيات الوثيقتين الثانية والثالثة؟ فسر هذا التفاوت باستثمار  (0

استنتج من الوثيقتين الثانية و الثالثة  المشاكل الناجمة عن هذا التفاوت في  (4

 ن 0.2التنمية بين دول ضفتي المجال المتوسطي ؟ 

بين اعتمادا على مادرسته أهمية الجهود المبذولة لتقليص هذه الفوارق في إطار  (2

 0.2التعاون األورو متوسطي ؟ 

 ن  0عبر عن موقفك حول واقع هذا التعاون وآفاقه المستقبلية؟   (6

     

الدورة األولى 0المراقبة المستمرة   
 2الثانية باك آداب : القسم



 التاريخ   : ثانيا     
شهدت أوربا الغربية  في فترة مابين الحربين عدة تحوالت سياسية واقتصادية   

 .كانت لها انعكاسات عميقة على تطور  العالقات الدولية القائمة
 هم التحوالت السياسية واالقتصادية التي عرفتها أوربا أكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه أ

 م ؟ 0100و  0107الغربية مابين 
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                     : تحويل معطيات الجدول إلى مبيان مناسب (0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =  المقياس 

 

من خالل   بين شمال وجنوب المجال المتوسطيمظاهر التفاوت في النمو   ينتظز مه التلميذ أن يصنف 2) 

 :   الوثائق كما يلي

 اإلشارة إلى وضعية الزراعة في الدول المتقدمة بالمقارنة مع الدول :  في المجال الفالحي

 ...المتخلفة

  اإلشارة إلى وضعية الصناعة في الدول المتقدمة بالمقارنة مع الدول :  في المجال الصناعي

 ...المتخلفة

 مقارنة وضعية التنمية البشرية في دول المجال المتوسطي من خالل : المجال االجتماعي

 ...الوثائق كمعدل الدخل الفردي ومعدالت وفيات األطفال

الدورة األولى 0عناصر اإلجابة للفرض المحروس   
2الثانية باك آداب : القسم  
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 : يفسر هذا التفاوت من خالل الوثيقتين  ب( 0

  نسمة أما في تونس  270نقص األطباء في دول الجنوب  ففي إيطاليا مثال يوجد طبيب لكل

 نسمة  7050طبيب لكل  يوجد

 العجز الكبير الذي تشهده الجنوب المتوسطي في مجال العاملين المؤهلين 

  عدم استفادة األشخاص الذين يساهمون في تسيير البالد من الدخل القومي 

  استفادة األجانب من خيرات البالد وعلى سبيل المثال فإن زامبيا والكونغو ينتجان كميات

 ذلك يتم لصالح أوربا وأمريكا الشمالية واليابانضخمة من النحاس ولكن 

 : المشاكل الناجمة عن هذا التفاوت( 4

 اإلشارة إلى تدهور الفالحة والصناعة والمشاكل المرتبطة بالتغذية : مشاكل اقتصادية +...

 ...عدم االستفادة من خيرات البالد+ التعاقد مع خبراء أجانب 

 تدهور األوضاع .+ ات األطفال تقديم أمثلة من النص ارتفاع معدالت وفي: مشاكل اجتماعية

 ...هجرة األدمغة + الصحية 

أهمية الجهود المبذولة لتقليص هذه الفوارق في إطار التعاون األورو متوسطي تتطلب اإلشارة إلى ( 2

بيرا تطورا كاتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقعت بين الطرفين منذ ستينيات القرن الماضي والذي عرف 

سنة "   PAM" والتوقيع على اتفاقية   0185خالل السبعينيات بانطالق السياسة المتوسطية الشاملة سنة 

مع تحديد مجاالت ) ثم اإلشارة أيضا إلى االتفاقيات التي تربط بين الطرفين وخاصة قمة برشلونة   0186

و  5000بمرسيليا في نونبر  و المؤتمر الرابع( التعاون األورو متوسطي كما حددت في هذه القمة 

وفي نفس السنة انطلقت المباحثات حول تحرير التجارة  5002المؤتمر السابع في لكسمبورغ سنة 

 ...واالستثمارات بمراكش

استمرار تدفقات )يمكن الحديث عن النتائج السلبية للتعاون المتوسطي على المستويات االجتماعية  ( 6

استمرار المشاكل السياسية ) والسياسية  ...(  انخفاض حجم االستثمارات )واالقتصادية ..( الهجرة السرية

 ... مستقبال العمل على تطوير العالقات  مع اإلشارة إلى...( ...قضية سبته ومليلية الصراع العربي اإلسرائيلي

 التاريخ : ثانيا
 نقطة  0.............................................................. .................للموضوعمناسبةمقدمة

تتطلب صياغة المقدمة التحكم في مهارة التلخيص عن طريق تأطير الموضوع زمانيا ومجاليا مع تقديم ) 

تنويع التساؤالت من أسئلة وصفية وتعريفية أو أسئلة تفسيرية أو ربط  –إشكالية مناسبة للموضوع 

 ... (العالقات

شهدت أوربا الغربية  في فترة مابين الحربين عدة تحوالت سياسية واقتصادية كانت لها انعكاسات      

 .عميقة على تطور  العالقات الدولية القائمة

 و  0107ي عرفتها أوربا الغربية مابين فما مظاهر التحوالت السياسية واالقتصادية الت

 م ؟ 0100

 نقط  6.................................................... .................................................العرض 

I.  اإلشارة إلى التحوالت التالية:  0100و  0107مظاهر التحوالت السياسية بأوربا مابين: 

 مؤتمرا لسالم) ت و المعاهدات التي وقعت غداة الحرب العالمية األولى مع تقديم أمثلة المؤتمرا ,

 (الخ ...معاهدة فرساي سان جرمان تريانو

  ظهور ) التحوالت السياسية التي طرأت على المشهد السياسي بأوربا غداة الحرب العالمية األولى

 (الخ...توسيع الحدود الترابية للدول المنتصرة + جديد كيانات سياسية 

  مظاهر األزمة السياسية بالديمقراطيات الغربية خالل العشرينيات من خالل بعض النماذج 

  ( 0100وصول هتلر للسلطة سنة )التحوالت السياسية الجديد بألمانيا مع بداية الثالثينيات ... 

II. اإلشارة إلى التحوالت التالية:  0100و  0107بين مظاهر التحوالت االقتصادية بأوربا ما : 



  الخ...انهيار االقتصاد األوربي غداة الحرب العالمية األولى بسبب ثقل الخسائر المادية والبشرية 

  فشل إيطاليا في الحصول على المستعمرات التي وزعت بعد الحرب 

  0100النمسا وألمانيا سنة ) وربية إلى الدول األ 0151انتقال األزمة االقتصادية العالمية لسنة 

 (الخ...0105فرنسا وبريطانيا 

  بسبب عودة الدول  الرأسمالية إلى سياسة  0105و  0151انخفاض اإلنتاج الصناعي خاصة بين

 الحمائية 

  حيث انخفضت الصادرات البريطانية مثال بنسبة   % 40تدهور المبادالت التجارية الدولية بنسبة

 . ... %60بنسبة واأللمانية   80%

 نقطة  0  ..................................................................................خاتمة مناسبة للموضوع 

 تركيب خالصات واستنتاجات في ضوء اإلشكالية المطروحة مع إمكانية االنفتاح على أحداث تاريخية  

 ....الحقة 

قد أحدثت   0100و  0107هكذا تكون التحوالت السياسية واالقتصادية التي عرفتها أوربا الغربية مابين 

تغييرات على النظام الرأسمالي وأدت إلى تأزم األوضاع االجتماعية والسياسية وساهمت في خلق ظروف 

 .دولية جديدة مهدت لقيام الحرب العالمية الثانية 

 نقط  5 ..................................................اللغة وحلة المقال ووضوح الخط   شكل الموضوع

 


