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 [قطن 10]  [الوثائقب االشتغال]       تاريخال مادة  
 

 :الوثائق التالية وأجب عن األسئلة في تمعن جيدا           

 :  1الوثيقة رقم 

ركائز السلطة في مصر على قاعدة جيش عصري  محمد عليبنى "
وقد شكل الجيش عصب حركته التحديثية وأداة سيطرة على ...

الدولة االحتكارية والتي سيطرت بدورها على المجتمع المدني 
فاستمد الباشا قوته العسكرية ، و الخبرة اإلدارية ... ومؤسساته 

بوية من النماذج األوربية ، وبشكل خاص من والمالية والتر
 ".على مصر الحملة الفرنسيةبعد فشل ... النموذج الفرنسي 

 
عالم المعرفة ، عدد . مسعود ظاهر،النهضة العربية والنهضة اليابانية .د

 . 921الكويت ص  9111دجنبر  252

 :  1الوثيقة رقم 

سات االقتصادية عملها بوضع هيمنتها على المؤس الميجيبدأت حكومة "
فتم تحديثها وتزويدها بالتكنولوجيا الغربية العصرية .الكبيرة والمصانع 

فباإلضافة إلى استقدام الخبراء األجانب ، أرسلت الحكومة بعثات متالحقة .
 ... من الطالب اليابانيين إلى الغرب

 وطول فترة حكم اإلمبراطور ميجي التي قاربت نصف القرن      

العالمية  اإلمبريالية تحولت اليابان إلى واحدة من الدول[  1111 -1181] 
  " .بعد أن فرضت سيطرتها على مساحات شاسعة من أراضي دول الجوار 

 [بتصرف] . 252 – 252ص-نفسه ص

 :  .الوثيقة رقم 

قد كانت أضعف حلقة في شمال إفريقيا وأول ف...تعتبر شكليا من أمالك اإلمبراطورية العثمانية ،وكانت تعاني تدهورا خطيرا  كانت الجزائر    
إذ قطعت فرنسا جميع عالقاتها مع الجزائر وضربت حصارا  ،وقدمت ضربة المروحة العذر المنتظر منذ أمد طويل ...ضحية للتوسع الفرنسي 

يوليوز  5في و...سيدي فرج ألف مقاتل على شاطئ  12نزل جيش فرنسي تعداده  11.0يونيو  14وبتاريخ ... بحريا على الساحل الجزائري 
 ".  دخل الفرنسيون مدينة الجزائر

 . 911 – 915ص -بيروت لبنان الطبعة التاسعة ص ، دار الفارابي. لوتسكي ، تاريخ األقطار العربية الحديث                   

 

 

  : المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

  (ن1)مظاهر التحديث االقتصادي فيها وبين من تعلماتك أسس تحديث الدولة المصرية( 1)من الوثيقة رقم استخرج  – 1

 ( ن1)اإلمبريالية  –الميجي  –الحملة الفرنسية  –محمد علي  :عرف ما تحته خط  – 2

 ( ن 1,5)يابان وانعكاساتها على سياسته الخارجية  إجراءات تحديث ال( 1) رقم استنتج من الوثيقة – .
( ن2,5)ك المعرفي الدوافع االقتصادية للحركة اإلمبريالية درصي أبرز مندواعي احتالل فرنسا للجزائر و( .)استخرج من الوثيقة رقم  – 4
 . 
 ( .ن1)الفرنسي وانعكاسها على المغرب اعتمد تعلماتك واستعرض مظاهر مقاومة األمير عبد القادر لالحتالل  – 5
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 (نقط10)[الموضوع المقالي]]     الجغرافيا مادة 
 

   :اكتب في واحد من الموضوعين التاليين حسب اختيارك 
 

 الموضوع األول  : 
 

ياسة إعداد التراب الوطني على توجهات كبرى تسعى للمحافظة على التوازن البيئي وحسن تدبير الموارد تركز س
 . الطبيعية 

 
 :  اكتب موضوعا مقاليا تعالج فيه 

  وضعية الموارد المائية والغابوية بالمغرب.  

  أساليب تدبير الموارد المائية بالمغرب. 

  بالمغرب اد التراب الوطني سياسة إعد فرضت اعتمادالتحديات التي. 

  االختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني. 
 

 لثاني الموضوع ا  : 
، والجهود التي يبذلها لتحسين مستوى يختلف مستوى التنمية في العالم العربي بتباين المؤهالت التي يزخر بها كل بلد 

 . البشرية التنمية 
 

 : اكتب موضوعا مقاليا تتناول فيه 
  تعريف مؤشر التنمية البشرية. 
 الصناعة النفطية على الحياة االجتماعية في البلدان النفطية  انعكاس . 
 البلدان النفطية ب االجتماعيمجال الالعمالة األجنبية في  أثر. 
  مستوى التنمية في البلدان العربية. 
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