
   آداباجلذع مشترك : الفئة املستهدفة                                                                                    األستاذ محيد هيمة، ثانوية القصيبية التأهيلية      
  

  

        

        

    

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

احتالهلم لسواحل املغرب ج الربتغاليون يف  "
فكان دخوهلم إىل الثغور الشمالية : سياسة املراحل

م عند 1415مباشرا وبالقوة منذ انطالقته سنة 
  .احتالل سبتة

وأما املرحلة الثانية للتدخل الربتغايل، اليت مهت 
، )1515ـ1486(املناطق اجلنوبية من املغرب 

ي ختلوا عن استعمال القوة والقهر العسكر... فقد
  ."لصاحل العمل الدبلوماسي والسياسي 

  102.ص ي، املغرب وأوربا،  املرجع نفسه،عبد ايد قدور
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 .وباقي اجلوانب الشكلية.. نقطة واحدة على اخلط، الصياغة، التنظيم: وظةملح
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  :ين فيه-ربزتي موضوعا مقاليا - حرر - 2
 ؛يف الدول املتقدمة والنامية ضريأشكال استغالل اال احل �
 ؛الريفي مبنطقة القصيبية اال  استغالل مميزات �
 ؛املشاكل املترتبة عن كثافة استغالل اال  �

 

 :املقاليني ي على أحد املوضوعني-أجب

  :ين فيه-ي موضوعا مقاليا تربز-بأكت -1
 دول النامية وعوامله؛التزايد السكاين بال  �
 ؛والعوامل املؤثرة يف ذلك التوزع  اايل لساكنة العامل  �
استدعاء أمثلة ( املشاكل االجتماعية للنمو الدميوغرايف السريع �

 ).حميطك االجتماعيمن 
 

    حــظ موفق للجميعحــظ موفق للجميعحــظ موفق للجميعحــظ موفق للجميع
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. ومامخ املغرب وتاريخ احلوض املتوسط ع، حدثا كبريا يف تاري1578غشت  4، اليت فاز فيها املغرب على الربتغال يوم معركة وادي املخازنمتثل "
من جهة ثانية، متكنت الدولة ... الية املمتدة أطرافها من اهلند إىل الربازيلمن جهة أوىل استطاع السعديون إيقاف املد اجلارف لإلمرباطورية الربتغ

أما يف الربتغال، فقد شكلت اهلزمية كارثة ... ردعتهم هزمية الربتغال واكتفوا بأرض اجلزائر ثمانني الذيناألتراك العالسعدية من التخلص من هيمنة 
 تدخل ملك إسبانيا فيليب الثاين يف بالد الربتغال) و.. (غاليني ووقع يف األسر عدد كثري من النبالءمات يف املعركة آالف اجلنود الربت..سياسية كبرية

 ."وضمها  للتاج اإلسباين
  71-70. ، ص2014دجنرب  ،13، جملة زمان، عدد "الربطقيز"حني دحر املغاربة : حممد حبيدة، معركة وادي املخازن
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لقد متيزت مرحلة العصر احلديث بانطالق املغامرة األوربية املتميزة بإرادة السيطرة على  "
... األوريباجلغرافية الكربى حلظة حتول هائل يف ذهنية اإلنسان  االكتشافاتوكانت . العامل
أن  كريستوف كولومب، ألا بينت من مبادرةأكثر وقعا  انت رحلة ماجالنوك

ما وأن يعود إليها بعد  حمدود األطراف، ويستطيع اإلنسان أن ينطلق فيه من نقطة...الكون
  (...).أن يقوم بدورة حول األرض 

لتقوم بدورا حول  وانطلقت أساطيل الربتغال االستكشافية من السواحل املغربية(...) 
جتاوز الوساطة املغربية ـ اإلسالمية من أجل الوصول ... وكان هدفها األساسي . إفريقيا

  ." مباشرة إىل ترب السودان وتوابل الشرق
  80ـ79.، ص2000، املركز الثقايف العريب، البضاء )مسألة التجاوز( 18و 15عبد ايد قدوري، املغرب وأوربا ما بني القرنني 
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