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 ثانوية احسن الثاني
       الريصاني

 علي اهالي.ذ   نيابة الرشيدية 

 
 

 أجب عن اأسئلة بخط واضح ومقروء، وبدون شطب

Nلتاريخ    : Jوا
  :Nلوثيقة Nأولى

Njلثاني أN... hأfj أN hلنمسا مصممة على NاستمرXN في سياستها د أظهرN QأحدN RNأخيرP شيئين   "
 NلمجهوN QNVلدبلوماسية لن يكوh بإمكانها إقنا` Nلنمسا بتغيير سياستها هاته

إما Nلمصالحة مع Nلنمسا Njلبابا أj إعاN hلحرO على Nلنمسا في مستقبل د     ليس أمامنا إا أحد أمرين
قريب إN NWخترنا Nأمر Nلثاني NjعتبرناN iأفضل لن نخاc أنا jأصدقائي من NاستعدVN لخو[ حرO فظيعة 

لدي Nلنية للذهاO إلى لندh للتشاXj مع أعضاء Nلحكومة Nإنجليزية فإNW كانوN يتفقوh مع Xأي ...
hjندXفعلينا    1كا ]NقترNj في سرية VNاستعدN30 لنمسا بمطالب ايمكنهاN إلى gلتقدN فرنك ثم hمليو

 NلموNفقة عليها jمن ثم إعاN hلحرO عليها
Nعمنا عندما تعلم بموقف إنجلترV على gاشك أنها ستقد Wإ OلحرN iهذ ]Xتعا hفرنسا ا يمكن أ hإ     ".

J. M . LAMBIN ET autres op .cit p 149 

 Nلوثيقة Nلثانية 
لم يكن لدي أVنى شك في أh حل Nلمسألة Nألمانية يوجد بين يدي Nلملوj eليس في أيدي             " 

كاh لدي إحساZ بأh علينا Nلدفا` عن موقفنا ضد هجوماN Qلنمسا jمؤNمرNتها لم ...Nلبرلماh أN jلصحافة 
يكن باإمكاh إيجاV حل سلمي لوضعية ألمانيا بل كاN hلحل Nلوحيد يكمن في NستعماN fلقوj Pكاh من 

فر[ د NلضرXjي Nستمالة ملك برjسيا jجيشه لصالح Nلقضية Nألمانية jكاW hلك سيحقق هدفين 
." هيمنة برjسيا jلكن أيضا تحقيق NلوحدN Pألمانية 

 19 نصوص تاريخية Nلقرن 1862              من خطاO بسمارك سنة 

: Nلشرح  

 hjندXجية بريطانياد    1كاXير خاYj  

:امطلوب   

  ( 2h)، ضع Nلوثيقتين في إطاXهما NلتاXيخي  .1
 ( 2h)ثوQNX ليبرNلية، مؤتمر فيينا، ، بسماeX، كافوXد NشرT شرحا تاXيخيا مايلي .2
 دNستخرS من Nلوثيقتين NلمعطياN Qلتالية .3

 لىjأN لوثيقةN د من 

  ،حدتهمj gإتما hإيطاليوN عتمدهاN لتيN QNلخطوN(1h ) 

  ،إيطاليةN PلوحدN gلذي قامت به فرنسا في إتماN XjلدN(1 h ) 

 لثانيةN لوثيقةN ألمانية، د منN PلوحدN في تحقيق eXعتمدها بسماN لتيN لسياسةN(1 h) 

مظاهر تطوN Xأساليب NلديمقرNطية ببعض  فقرP تبين فيها OباستثماX مكتسباتك Nلمعرفية، أكت .4
 hلقرN fلغربية خاN باXjأ hN؟19بلد( 2 h)  

    NلجغرNفيا:ثانيا

يتوفر NلمجاN fلمغربي على موVXN طبيعية متنوعة لكنها تعاني من مشاكل Nلضغط Nلسكاني NلمتزNيد       
،QهاNإكرN تلك Yjلوطني لتجاN ONلترN VNسياسة إعد Xبير في إطاNتد Pلة تتخذ عدjلدN لذي جعلN أمرN 

 دأكتب موضوعا مقاليا تبرY فيه

  ،لمغربيN fلبحرية بالمجاN VXNلموNj لغابويةN لغطاءN ضعيةj 

 لطبيعيةN VXNلموN تدبيرj أساليب حماية. 

 

 PلمستمرN قبةNلمرN1أولىN PلدورN  

 5 باك IدN ONأولى: Nلقسم
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 :التصحيح
  N ( 10h)اشتغاf على Nلوثائق: jJا مادN PلتاXيخ 

1) NXإطاRيخي للوXلتاN يقتين : (2h)  
 hلقرN لثاني منN لنصفN لمانيا فيJj يطالياL لتي عرفتها كل منN لسياسيةN QNXلتطوN همJ لوثائقN Yنتهت 19تبرN لتيNj 

 fjلدN iلقومية لهذN PلوحدN بتحقيق 

 N:(  2h)لشرN TلتاXيخي  (2
 Xينو سنة  :كافوXلد بمدينة طوj يطاليL عيمYj لبيمونت سنة 1810سياسيN في مملكة fjأN يرYلوN قاد 1852 تولى منصبj

 L1861gيطاليا نحو تحقيق NلوحدP سنة 

 eXلد سنة  :بسماj لمانيJ عيمY j سنة 1815سياسي fjأN يرYلوN تولى منصب g1862 سنة PلوحدN لمانيا نحو تحقيقJ قاد g
1888g  أ 

  ليةNليبر QNXثو: QلجمعياN تأسيسj gلعاN عNاقترNj لصحافةN لمكاسب كحريةN تستهدف تحقيق بعض QNXثو  

 نعقد سنة   :مؤتمر فييناN1815 PلمنتصرN fjلدN جمعj ،g(هاKحلفاj لنمساNj NنجلترL) Pلمنهزمة، إعادN لى فرنساL باإضافة ،
 ترتيب jJضاع NلقاN PXأXjبية jدعم Nأنظمة Nلمحافظة

 N :(3h)ستخرN SNلمعطياN QلتاXيخية للوثائق (3
 :من Nلوثيقة Nأjلى  (أ

 حدتهمj في تحقيق hإيطاليوN عتمدهاN لتيN QNلخطوN: 

 فقة عليهاNلموN ليها بطالب ا يمكنهاL gلتقدNj لنمساN ضد OلحرN Xعتماد خياN 

  إنجليزيةN لحكومةN عضاءJ مع XjلتشاN 

  j د في سريةNاستعدN ضNقترN30 eفر hمليو  

 إطاليةN PلوحدN gتماL فرنسا في Xjد: 

 NنجلترL إيطالية خاصة عندما علمت بموقفN PلوحدN جل تحقيقJ قدمت دعم كبير من 

 :سياسة بسماeX في تحقيق NلوحدN Pألمانيةمن Nلوثيقة Nلثانية  (ب

  ألمانيةN لقضيةN في حل PلقوN fستعماN PXjضر 

 لقضيةN جيشه لصالحj سياjستمالة ملك برN 

4)  hلقرN fبا خاXjطية بأNلديمقرN أساليبN Xلمعرفية للتلميذ 19بعض مظاهر تطوN QلمكتسباN Xباستثما ،g (P)  

 رنساف: 

 لصحافة حريةN. 

 OنتخاN ينXلمستشاN لعموميينN. 

 لية تأسيسNXلكونفدN لعامةN للشغل. 

 XNإصد hقانو QلجمعياN. 

 لسياسة فصلN لة عنjلدN. 

 إجلرا: 

 نين سنNلقوN تنظيم أجل من PلحياN لعامةN طية أسس علىNيمقرV. 

 jضع XستوV منحj لتصويت حقN لغالبية VNلشعب أفرN. 
 

  (10h )تحليل موضوع مقالي : NلجغرNفيا مادP ثانيا
 1h مقدمة مناسبة للموضو` 

    Pلة تتخذ عدjلدN لذي جعلN أمرN مشاكل Pطبيعية متنوعة لكنها تعاني من عد VXNلمغربي على موN fلمجاN يتوفر
 .تدNبير لتجاYj تلك NإكرNهاQ خاصة عندما يتعلق Nأمر بحماية Nلغطاء Nلغابوي jترشيد NستعماN fلماء

  لمغربي؟N fلبحرية بالمجاN VXNلموNj لغابويةN لغطاءN ضعيةj فما 

 لطبيعية؟N VXNلموN تدبيرj ما أساليب حمايةj. 

 h 6 دNلعر[ 

د jضعية Nلغطاء Nلغابوي 

  cأصنا Pمتنو` يشمل عد(  لصنوبرN hكاXأN لفلينيN ^لبلوN YXأN... لخN)  من Qتحديا Pجه عدNلكنها تو
 Nلخ...أبرYها NاستغاN fلمفر^ NجتثاN RلغاباN Qلزحف NلعمرNني Nلرعي Nلجائر

  fئق بمعدNللحر Oلغابة بالمغرN ]سنويا 2900تعر Xلخ ...  هكتاN 

  fبمعد QلغاباN جعNلسنة 31000ترN في Xلخ... هكتاN 
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د  jضعية NلموN VXNلبحرية

  على OلمغرN ء كانت بيولوجية 3500يتوفرNلبحرية سوN QلمنتجاN من cأصنا Pحل توفر عدNلسوN كلم من 
 دأj معدنية jتوNجه Nلمشاكل Nلتالية

 لسمكيةN PXجد مفر^ للثو fستغاN 

  PVمل متعدNلبحري تحت تأثير عوN جسيمة بالوسط XNأضر dإلحا( RلتلوN...) 

 fjلبترN Qناقا RVNحو Xأخطا... 

 لحمايةNj قبةNلمرN سائلj Oغيا... 

د أساليب حماية jتدبير NلموN VXNلطبيعية

 د بالنسبة للتربة 

 لتعريةN للتقليل من QجاXلمدNj جزNلحوN بناء. 

 XjلجذN سطةNلتربة عن طريق تثبيتها بوN cNنجرN لتشجير للحد منN Qتشجيع عمليا. 

 لتربةN cNنجرN لتسوية للحد منN ^عة حسب خطوNXلزN. 

 لتربةN حمايةj لتصحرN بةXلوطني لمحاN لمخططN XNإصد. 

 لبحريةN VXNلموN دبالنسبة لتدبير 

 بير قانونية تنظيميةNد تد
 UلمناNj أعلى للماءN لمجلسN إنشاء. 

 لمائيN ]لحوN Qكااj إنشاء. 

  لماء سنةN hقانو XNلمائي لكل 1995إصدN أمنN تحقيقj ،لماءN fستعماN إلى عقلنة cلذي يهدNj 
QلجهاN .

 بير تقنيةNد تد
  لمائيةN VXNلموN لتحكم فيN قصد VjلسدN بناء( يتوفر حاليا على OلمغرN124سد ). 

 لجوفيةN iلمياN لتنقيب عنN. 

 لمستعملةN iلمياN معالجة. 

  لبحرN iتحلية ميا(لمغربيN OلجنوN). 

  لسقيN لماء فيN fستعماN عقلنة(لتنقيطN Oأسلو) .
 بير تحسيسيةNد تد

  لمائيةN PjلثرN لحفا_ علىN لتحسيس بأهميةN( QNjية، تنظيم ندXإشها Qصاj ،مج إعاميةNبر
 .(...علمية

  لغابويN لغطاءN د أساليب حماية
 بير قانونية تشريعيةNدتد 

  لغابةN نين لحمايةNلقوN مجموعة من XNإصد(لجائرN لرعيN لغابوي، منعN لملكN تحديد) .
 جتماعيةN يةVقتصاN بيرNدتد 

 لغابويةN VXNلموN إلى حماية cيهدj لوطني للغابةN لبرنامجN ضعj. 

 ين للغابةXjلمجاN hلسكاN عيش cjتحسين ظر. 

 لقنصNj لرعيN تقنين أنشطة .
 بير تقنية علميةNد تد

 لتشجيرN Qسطة عملياNبو Qية للغاباVلتجدN PXلقدN لحفا_ علىN. 

 QلغاباN fلعلمي حوN لبحثN تشجيع. 

  لغابة سنةN fطنية حوj P1996تنظيم مناظرg .
 بير تربوية تحسيسيةNد تد

 بيئياj ياVقتصاN لغابةN طنين بأهميةNتحسيسية للمو Qتنظيم حما. 

 Oلبحرية بالمغرN VXNلموN fستغاN أساليب تدبير. 

 `لقطاN Nتنظيم هذj لبحريN fاستغاN نين تنظيمNقو XNإصد. 

 لبحريN لصيدN fبي في مجاXjأN VاتحاN مع QاتفاقياN جعةNمر. 

 لبيولوجيةN حةNلرN QNلعمل بفترN. 
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 لصيدN eقبة شباNمر. 

 RلتلوN حل منNلسوN حماية. 

 لسمكيةN QNjلثرN fستغاNj أعلى لحمايةN لمجلسN تأسيسj لبحريN لصيدN ضع مخطط لتهيئةj. 

 Oلطاقية بالمغرNj لمعدنيةN VXNلموN أساليب تدبير .
 لبحرN jأ PXلقاN ء فيNلمغربي سوN fلمجاN في hVلمعاN لتنقيب عنN. 

 تحويلية Qأجنبية لخلق صناعاN QNXاستثماN تشجيع. 

 لطاقةN eستهاN ترشيد. 

 fjلبترN أجنبية للتنقيب عن Qمع شركا QتفاقياN gNإبر. 

  PVلمتجدN QلطاقاN تطوير أساليب(لمائيةN ،لشمسيةN ،لريحيةN...) 

د ماحظة
2  h (Nلتعبير NلجغرNفي، Nللغة، شكل Nلتقديم،  ) Nلجانب Nلشكلي 

http://moutamadris.ma/

