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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


