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      [قطن 10]  [الوثائقب االشتغال]          تاريخال مادة  

  :الوثائق التالية وأجب عن األسئلة في تمعن جيدا           
 

 :  1الوثيقة رقم 

 

،اعتقلت مصلحة األمن [ 1244]يناير 22- 22غير انه في ليلة "...
شخصا من الموقعين على  12العسكري استنادا إلى معلومات واهية،

وترتب عن ذلك (...تعاملهم مع العدو)بدعوى ثيقة االستقاللو
تم اعتقال آالف و...اصطدامات عنيفة ودامية في الرباط وسال

األشخاص وحصلت إعدامات وإدانات باألشغال وأقفلت مدارس 
 ..."وطرد مدرسون وموظفون مغاربة

ترجمة ، 2الحركة الوطنية النقابية بالمغرب ج:ألبير عياش                 
 1211،الدار البيضاء 1النجاح الجديدة ،ط نور الدين مسعودي،مطبعة 

 33،ص

 :  2الوثيقة رقم 

 

دفعت التطورات التي جدت على الوضعية الدولية خالل الحرب العالمية "
، وقد  ضد االستعمار،إلى تطوير أساليب نضالها الحركة الوطنية المغربيةالثانية،

ومن ابرز ...محمد الخامس في مستوى األحداثبرز خالل الحرب ملك المغرب 
تلك الرحلة التي نظمها بهدف اختراق الحدود ...أحداث المسيرة النضالية

  ..."االصطناعية التي رسمها االحتالل بين أجزاء المغرب

 

،إفريقيا  1241- 1281المغرب في مواجهة التحديات الخارجية :عالل الخديمي
 . 181،ص 2003الشرق  الدار البيضاء

 

 :  3الوثيقة رقم 

ي الذي لم يعد كان من الطبيعي أن يثير ذلك ردود فعل من الشعب المغربي فقامت مبادرات تهدف إلى االنتقال بالكفاح من اجل االستقالل من العمل السياس"
خيرا إلى جيش للتحرير وجد مجاال له في المنطقة لتتطور أ...الل أساسا حركة مقاومة مسلحة وهكذا خرجت من صفوف حزب االستق.ممكنا إلى النضال المسلح

،في  1284الذي بدا نشاطه في نونبر جيش التحرير الجزائريوبسرعة غير متوقعة بدا العمل من اجل التنسيق مع .الشمالية التي كانت تحت الحماية االسبانية
                                                                                                                                                . قد انتقلت بدورها إلى العمل المسلح الحركة الوطنية في تونسوقت كانت فيه 

أما الجزائر فقد كانت مستعمرة تعتبرها فرنسا .اعترف لهما بكيانهما الذاتي،المستقل عن كيان فرنسا عقد حمايةكان المغرب وتونس خاضعين لفرنسا بموجب    
 ..."امتدادا لها وجزء ال يتجزأ من كيانها

 

 24،ص 2002، 3واقف،اضاءات وشهادات،عم:محمد عابد الجابري                                                                                                       
. 

 

 المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
 ( ن2) .ضع الوثائق الثالثة في إطارها التاريخي - 1
 (ن1,5[ عقد الحماية  –الحركة الوطنية المغربية  –وثيقة االستقالل ] عرف ما تحته خط بالوثائق الثالثة  - 2
 ( . ن1,5.)ضد المستعمر  النضال  أسلوب[ 3]و[ 1]استخرج من الوثيقتين  – 3
 (  ن2,5.)ومما درسته دور السلطان محمد الخامس في تطور النضال السياسي ضد االستعمار [ 2]أبرز اعتمادا على الوثيقة  – 4
 (ن2,5)ج الهندي لتصفية االستعمار من خالل النموذالنضال  أساليبوضح من خالل رصيدك المعرفي – 5
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 (نقط10)[الموضوع المقالي]]     رافياالجغ مادة 
 

   :اكتب في واحد من الموضوعين التاليين حسب اختيارك 
 

  الموضوع األول  : 
 

تعتبر العولمة مرحلة متقدمة من التحديث كرست هيمنة الدول الرأسمالية الكبرى وزادت في توسيع الهوة بين دول      
 :  ليفيه ما ي تعالج مقالياالعالم ،اكتب موضوعا 

 
  تعريف العولمة. 

  خصائص تنظيم المجال العالمي في ظل العولمة 

  مظاهر عدم تكافؤ اإلنتاج الفالحي بين الشمال والجنوب المتوسطي في إطار العولمة . 

 
********************************************************* 

 لثاني الموضوع ا  : 
 

ا الجنوبية نموذجين لتجارب تنموية متميزة لبلدان الجنوب ، غير أنهما تواجهان شكل كل  من البرازيل  وكوريت      
 .مجموعة من التحديات 

 
 : اكتب موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة تتناول فيه 

 
  مظاهر التطور الصناعي في كل من البرازيل وكوريا الجنوبية. 
  البرازيل وكوريا الجنوبية المقومات التنظيمية التي يستفيد منها االقتصاد في . 
 كوريا الجنوبية  التحديات  االقتصادية و االجتماعية التي تواجه. 
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