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 ثانوية احلسن الثاني

       الريصاني

 علي اهلاللي.ذ   نيابة الرشيدية 

 

 

 أجب عن األسئلة بخط واضح ومقروء، وبدون شطب
التاريخ    : أوال

  :الوثيقة األولى
والثاني أن ...األول أن النمسا مصممة على االستمرار في سياستها : أظهرت األحداث األخيرة شيئين   "

 المجهودات الدبلوماسية لن يكون بإمكانها إقناع النمسا بتغيير سياستها هاته

إما المصالحة مع النمسا والبابا أو إعالن الحرب على النمسا في مستقبل :     ليس أمامنا إال أحد أمرين

قريب إذا اخترنا األمر الثاني واعتبرناه األفضل لن نخاف أنا وأصدقائي من االستعداد لخوض حرب فظيعة 

لدي النية للذهاب إلى لندن للتشاور مع أعضاء الحكومة اإلنجليزية فإذا كانوا يتفقون مع رأي ...

مليون فرنك ثم التقدم إلى النمسا بمطالب اليمكنها 30االستعداد في سرية واقتراض فعلينا    1كالرندون

 الموافقة عليها ومن ثم إعالن الحرب عليها

."     إن فرنسا ال يمكن أن تعارض هذه الحرب إذ الشك أنها ستقدم على دعمنا عندما تعلم بموقف إنجلترا

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

 الوثيقة الثانية 
لم يكن لدي أدنى شك في أن حل المسألة األلمانية يوجد بين يدي الملوك وليس في أيدي             " 

كان لدي إحساس بأن علينا الدفاع عن موقفنا ضد هجومات النمسا ومؤامراتها لم ...البرلمان أو الصحافة 

يكن باإلمكان إيجاد حل سلمي لوضعية ألمانيا بل كان الحل الوحيد يكمن في استعمال القوة وكان من 

فرض : الضروري استمالة ملك بروسيا وجيشه لصالح القضية األلمانية وكان ذلك سيحقق هدفين 

." هيمنة بروسيا ولكن أيضا تحقيق الوحدة األلمانية 

 19 نصوص تاريخية القرن 1862              من خطاب بسمارك سنة 
: الشرح  

وزير خارجية بريطانيا:    1كالرندون   

:املطلوب   

  ( ن2)، ضع الوثيقتين في إطارهما التاريخي  .1
 ( ن2)ثورات ليبرالية، مؤتمر فيينا، ، بسمارك، كافور: اشرح شرحا تاريخيا مايلي .2

 :استخرج من الوثيقتين المعطيات التالية .3

 من الوثيقة األولى : 

  ،( ن1)الخطوات التي اعتمدها اإليطاليون إلتمام وحدتهم 

  ،( ن 1)الدور الذي قامت به فرنسا في إتمام الوحدة اإليطالية 

 (ن 1)السياسة التي اعتمدها بسمارك في تحقيق الوحدة األلمانية، : من الوثيقة الثانية 

مظاهر تطور األساليب الديمقراطية ببعض  فقرة تبين فيها بباستثمار مكتسباتك المعرفية، أكت .4

  (ن 2 )؟19بلدان أوربا الغربية خالل القرن 

    الجغرافيا:ثانيا

يتوفر المجال المغربي على موارد طبيعية متنوعة لكنها تعاني من مشاكل الضغط السكاني المتزايد       

 األمر الذي جعل الدولة تتخذ عدة تدابير في إطار سياسة إعداد التراب الوطني لتجاوز تلك اإلكراهات،

 :أكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه

  ،وضعية الغطاء الغابوية والموارد البحرية بالمجال المغربي 

 أساليب حماية وتدبير الموارد الطبيعية. 

 

  الدورة األولى1المراقبة المستمرة 
 5 باك آداب األولى: القسم
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 :التصحيح

  (ن10 ) االشتغال على الوثائق: أوال مادة التاريخ 

  (ن2) : يقتين التاريخي للوثإلطارا (1

 والتي انتهت 19تبرز الوثائق أهم التطورات السياسية التي عرفتها كل من إيطاليا وألمانيا في النصف الثاني من القرن 

 بتحقيق الوحدة القومية لهذه الدول 

 (ن2  ):الشرح التاريخي  (2

 وقاد 1852 تولى منصب الوزير األول في مملكة البيمونت سنة 1810سياسي وزعيم إيطالي ولد بمدينة طورينو سنة  :كافور

 م1861إيطاليا نحو تحقيق الوحدة سنة 

 م قاد ألمانيا نحو تحقيق الوحدة سنة 1862م تولى منصب الوزير األول سنة 1815سياسي و زعيم ألماني ولد سنة  :بسمارك

 .  م1888

  ثورات تستهدف تحقيق بعض المكاسب كحرية الصحافة واالقتراع العام وتأسيس الجمعيات :ثورات ليبرالية  

 باإلضافة إلى فرنسا المنهزمة، إلعادة (إنجلترا والنمسا وحلفاؤها)م، وجمع الدول المنتصرة 1815انعقد سنة   :مؤتمر فيينا ،

 ترتيب أوضاع القارة األوربية ودعم األنظمة المحافظة

 (ن3): استخراج المعطيات التاريخية للوثائق (3

 :من الوثيقة األولى  (أ

 الخطوات التي اعتمدها اإليطاليون في تحقيق وحدتهم: 

 اعتماد خيار الحرب ضد النمسا والتقدم إليها بطالب ال يمكنها الموافقة عليها 

  التشاور مع أعضاء الحكومة اإلنجليزية 

  مليون فرك 30اقتراض االستعداد في سرية و  

 دور فرنسا في إتمام الوحدة اإلطالية: 

 قدمت دعم كبير من أجل تحقيق الوحدة اإليطالية خاصة عندما علمت بموقف إنجلترا 

 :سياسة بسمارك في تحقيق الوحدة األلمانيةمن الوثيقة الثانية  (ب

  ضرورة استعمال القوة في حل القضية األلمانية 

 استمالة ملك بروسيا وجيشه لصالح القضية 

  (ة) م، باستثمار المكتسبات المعرفية للتلميذ 19بعض مظاهر تطور األساليب الديمقراطية بأوربا خالل القرن  (4

 رنساف: 
 الصحافة حرية. 

 العموميين المستشارين انتخاب. 

 للشغل العامة الكونفدرالية تأسيس. 

 الجمعيات قانون إصدار. 

 الدولة عن السياسة فصل. 

 إجنلرتا: 
 ديمقراطية أسس على العامة الحياة تنظيم أجل من القوانين سن. 

 الشعب أفراد لغالبية التصويت حق ومنح دستور ضعو. 

 

  (ن10 )تحليل موضوع مقالي : الجغرافيا مادة ثانيا

 ن1 مقدمة مناسبة للموضوع 

يتوفر المجال المغربي على موارد طبيعية متنوعة لكنها تعاني من عدة مشاكل األمر الذي جعل الدولة تتخذ عدة    

 .تدابير لتجاوز تلك اإلكراهات خاصة عندما يتعلق األمر بحماية الغطاء الغابوي وترشيد استعمال الماء

  فما وضعية الغطاء الغابوية والموارد البحرية بالمجال المغربي؟ 

 وما أساليب حماية وتدبير الموارد الطبيعية؟. 

 ن 6 :العرض 

: وضعية الغطاء الغابوي 

  لكنها تواجه عدة تحديات من  (الخ ...األرز البلوط الفليني األركان الصنوبر  )متنوع يشمل عدة أصناف

 الخ...أبرزها االستغالل المفرط اجتثاث الغابات الزحف العمراني الرعي الجائر

  الخ ...  هكتار سنويا 2900تعرض الغابة بالمغرب للحرائق بمعدل 

  الخ... هكتار في السنة 31000تراجع الغابات بمعدل 
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:  وضعية الموارد البحرية

  كلم من السواحل توفر عدة أصناف من المنتجات البحرية سواء كانت بيولوجية 3500يتوفر المغرب على 

 :أو معدنية وتواجه المشاكل التالية

 استغالل جد مفرط للثورة السمكية 

  (...التلوث )إلحاق أضرار جسيمة بالوسط البحري تحت تأثير عوامل متعددة 

 أخطار حوادث ناقالت البترول... 

 غياب وسائل المراقبة والحماية... 

: أساليب حماية وتدبير الموارد الطبيعية

 بالنسبة للتربة : 

 بناء الحواجز والمدرجات للتقليل من التعرية. 

 تشجيع عمليات التشجير للحد من انجراف التربة عن طريق تثبيتها بواسطة الجذور. 

 الزراعة حسب خطوط التسوية للحد من انجراف التربة. 

 إصدار المخطط الوطني لمحاربة التصحر وحماية التربة. 

 بالنسبة لتدبير الموارد البحرية: 

 تدابير قانونية تنظيمية :

 إنشاء المجلس األعلى للماء والمناخ. 

 إنشاء وكاالت الحوض المائي. 

  والذي يهدف إلى عقلنة استعمال الماء، وتحقيق األمن المائي لكل 1995إصدار قانون الماء سنة 

. الجهات

 تدابير تقنية :

  ( سد124المغرب يتوفر حاليا على )بناء السدود قصد التحكم في الموارد المائية. 

 التنقيب عن المياه الجوفية. 

 معالجة المياه المستعملة. 

  (الجنوب المغربي)تحلية مياه البحر. 

  (أسلوب التنقيط)عقلنة استعمال الماء في السقي .

 تدابير تحسيسية :

  برامج إعالمية، وصالت إشهارية، تنظيم ندوات )التحسيس بأهمية الحفاظ على الثروة المائية

 .(...علمية

  أساليب حماية الغطاء الغابوي :

 تدابير قانونية تشريعية: 

  (تحديد الملك الغابوي، منع الرعي الجائر)إصدار مجموعة من القوانين لحماية الغابة .

 تدابير اقتصادية اجتماعية: 

 وضع البرنامج الوطني للغابة ويهدف إلى حماية الموارد الغابوية. 

 تحسين ظروف عيش السكان المجاورين للغابة. 

 تقنين أنشطة الرعي والقنص .

 تدابير تقنية علمية :

 الحفاظ على القدرة التجددية للغابات بواسطة عمليات التشجير. 

 تشجيع البحث العلمي حول الغابات. 

  م1996تنظيم مناظرة وطنية حول الغابة سنة .

 تدابير تربوية تحسيسية :

 تنظيم حمالت تحسيسية للمواطنين بأهمية الغابة اقتصاديا وبيئيا. 

 أساليب تدبير استغالل الموارد البحرية بالمغرب. 

 إصدار قوانين تنظيم االستغالل البحري وتنظيم هذا القطاع. 

 مراجعة االتفاقيات مع االتحاد األوربي في مجال الصيد البحري. 

 العمل بفترات الراحة البيولوجية. 
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 مراقبة شباك الصيد. 

 حماية السواحل من التلوث. 

 وضع مخطط لتهيئة الصيد البحري وتأسيس المجلس األعلى لحماية واستغالل الثروات السمكية. 

 أساليب تدبير الموارد المعدنية والطاقية بالمغرب .

 التنقيب عن المعادن في المجال المغربي سواء في القارة أو البحر. 

 تشجيع االستثمارات األجنبية لخلق صناعات تحويلية. 

 ترشيد استهالك الطاقة. 

 إبرام اتفاقيات مع شركات أجنبية للتنقيب عن البترول. 

  (...الريحية، الشمسية، المائية)تطوير أساليب الطاقات المتجددة 

: مالحظة

ن  2 (التعبير الجغرافي، اللغة، شكل التقديم،  ) الجانب الشكلي 
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