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       الريصاني

 علي اهالي.ذ    نيابة الرشيدية

 
 أجب عن اأسئلة بخط واضح ومقروء، وبدون شطب

Nلتاريخ    : Jوا
:Nلوثيقة Nأولى  

لعبت عوNمل خاXجية XjVها في ضم Nلبندقية Nلتي بقيت تحت سيطرN Pلنمساjيين jXjما Nلتي               "
g عقد Nإيطاليوh تحالفا سريا مع برjسيا Nلتي 1866كانت تحت سيطرN Pلبابا إلى jVلة NلوحدP ففي سنة 

jبانتصاN XلبرZj أ كانت تبحث عن حليف ضد Nلنمسا بإعطائهم Nلبندقية مقابل مؤN PXYNإيطاليين لهم
Nلذين كانوN يقاتلوh من Jجل jحدJ Pلمانيا Nلقومية بقياPV بسماj eXضعت Nاتفاقية موضع Nلتنفيذ في 

معاهدN Pلصلح بين Nلنمسا jبرjسيا Njلتي نصت على تناN fYلنمسا عن Nلبندقية لفرنسا Nلتي ستقوg بإهدNئها 
إلى إيطاليا jبذلك لم يبق Jماg إيطاليا غير jXما Nلتي كاh يسيطر عليها Nلبابا jقد سنحت Nلفرصة 

g عندما jقعت 1870لإيطاليين بزعامة كافوX بتتويج jحدتهم Wjلك بنقل عاصمتهم إلى jXما سنة 
 QNXنتصاN ما بسببjX إلى سحب حاميتها من PأخيرN iهذ QضطرN فرنسا حيثj سياjبين بر OلحرN

أ" NلبرZj عليها 
 220 ص N1985لرباط  .19أوربا في Nلقرن . محمد مظفر Nأدهمي : Nلمصدر 

 

 Nلوثيقة Nلثانية 
 "             Pمستعد hتكو hJj هاNتوحد قو hJ لكنها تهتم بقوتها فيلزمهاj ليةNسيا ا تهتم بالليبرjبر

أأأ للوقت Nلمائم jإh حدN Vjلمملكة Nلبرjسية كما حدVها مؤتمر فيينا ا تتائم NjلحياN Pلسياسية Nلسليمة
 jإنما تحل 1948لن تحل بالخطب jمصاVقاN Qأغلبية كما Nعتقد Wلك Xجاf ثوj PXإh مشكلة Jلمانيا 

 gلدNj أ" بالحديد
  19 نصوص تاريخية Nلقرن 1862              من خطاO بسمارك سنة 

:امطلوب   

 ( 2h)، ضع Nلوثيقتين في إطاXهما NلتاXيخي  .1

 ( 2h)ثوQNX ليبرNلية، ثوQNX قومية، ، 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 gسيا في إتماjلذي قامت به برN XjلدN(1 h ) 

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

مظاهر NلتطوX في Nلقطاعين Nلفاحي باستثماX مكتسباتك Nلمعرفية، Jكتل فقرP تبين فيها  .4
 hلقرN fبا خاXjلصناعي بأNj19؟( 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 

 دJكتب موضوعا مقاليا تبرY فيه

  ،لمغربيN fلطبيعية بالمجاN VXNلموN ضعيةj 

 HلماN fستعماN ترشيدj لغابويN HلغطاN ساليب حمايةJأ 

 PلمستمرN قبةNلمرN1أولىN PلدورN  

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

1) NXإطاRيخي للوXلتاN يقتين : (2h)  
 hلقرN لثاني منN لنصفN ألمانيا فيj لتي عرفتها كل من إيطالياN لسياسيةN QNXلتطوN لوثائق أهمN Yنتهت 19تبرN لتيNj 

 fjلدN iلقومية لهذN PلوحدN بتحقيق 

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

 1861gإيطاليا نحو تحقيق NلوحدP سنة 

 eXلد سنة  :بسماj عيم ألمانيY j سنة 1815سياسي fjأN يرYلوN تولى منصب g1862 سنة PلوحدN قاد ألمانيا نحو تحقيق g
1888g  . 

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

 قومية QNXثو: Qياjلمجزئة إلى دN fjلقومية للدN PلوحدN تستهدف تحقيق QNXثو  

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

 حدتهمj في تحقيق hإيطاليوN عتمدهاN لتيN QNلخطوN: 

  سيا سنةjقوية كبر fjسرية مع د Q1866عقد تحالفا 

 لبندقيةN سيا لضمjبرj لنمساN لصلح بينN Pمعاد fستغاN 

  ما سنةjX إيطالية إلىN لعاصمةN سيا لنقلjبرj بين فرنسا OلحرN فjظر fستغاN1870g 

 إطاليةN PلوحدN gسيا في إتماjبر Xjد: 

 سرية مع إيطاليا QتفاقياN تقديم دعم سياسي بالتوقيع على 

 فرنساj لنمساN ضد Oفي حر fتقديم دعم عسكري بالدخو 

 :سياسة بسماeX في تحقيق NلوحدN Pألمانيةمن Nلوثيقة Nلثانية  (ب

 ليةNلليبرN Oلعسكرية على حساN Pلوية للقوjأN إعطاء 

  لتي أقرها مؤتمر فييناN لسياسيةN دjلحدN فضX 

  gلدNj لحديدN نهج سياسة(لعسكريN XلخياN) 
4)  hلقرN fبا خاXjلصناعي بأNj لفاحيN لقطاعينN في XلتطوN لمعرفية للتلميذ 19مظاهرN QلمكتسباN Xباستثما ،g (P)  

 لفاحيN لقطاعN في XلتطوN د مظاهر( 1.5 h)  

  QآاN fخاVإ( ZXلدN لةI ، VلحصاN لةIأأ) ، 

 ، يةjلكيماN PأسمدN fستعماN 

  ،مناطق فاحية من عزلتها Pعد SNعلى إخر Qلتي ساعدN QصاNلموN Xتطو 

 ، عيNXلزN OjلتناN gنظا VعتماN 

  ،لتسويقيةN QعاjXلمزN لفاحية فيN QلمؤسساN تخصص 

  يةVjVلمرNj انتاجيةN تفاعXNأأأ 

 لصناعيN لقطاعN في XلتطوN د مظاهر( 1.5 h) 

 ، لمعملN خلNV لعملN Xتطوj Pمصانع جديد Xظهو 

 ،يةXلبخاN آلةN fستعماN تعميم 

 ، لخصوصN لفحم علىN مناجم fحو QستقرN Pجديد Qصناعا Xظهو 

 ، بيةXjأN لصناعيةN QNXVلصاN تفاع قيمةXN 

  SإنتاN تفاعXNأأأ 
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