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ستشتغل على الوثائق التالية ،اقرأها بتمعن واعتمد ما درسته في إنجاز المطلوب:
الوثيقة رقم :0
"اصطدمت التسوية التي وضعت سنة  8181بمعارضات اجتماعية ،كانت آمالها و مصالحها مهددة باستمرار النظم
التقليدية ،و كذلك بمعارضة الشعوب التي لم تعترف عملية رسم الحدود بآمالها...و كانت الفئات االجتماعية المهددة بالقوات
المحافظة هي:
ـ الفالحون ،خاصة في المناطق التي استفادوا فيها من اإلصالحات المترتبة على نشر مبادئ الثورة الفرنسية،
ـ التجار و رجال الصناعة الذين استفادوا من تدهور نفوذ كبار المالك،
ـ المثقفون الذين أغرتهم مبادئ ثورة ".9871
بتصرف عن جالل يحيى ،التاريخ األوربي الحديث و المعاصر ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،بدون تاريخ ،ص .941

 الوثيقة رقم :2
" رسم مؤتمر فيينا خريطة أوربا و ضمن لها سلما نسبيا لكونه استطاع تحقيق نوع من التوازن بين قواتها ،إال أن
الحركات القومية و التحررية ،التي هي وريثة الثورة الفرنسية ،قد رفضت مقرراته.
و قد هزت القارة األوربية موجة ثورية سنة  ،0381ثم موجة ثانية سنة  ،0383و بالرغم من ذلك ،فإن أوربا أواسط
القرن التاسع عشر قد تركت مجاال أكبر للقوميات و للمبادئ الليبرالية".
S/D G. Le Quinterc, Histoire 2°, Paris, Nathan, 2001, p 258.

 الوثيقة رقم :8
" لقد أخذت قضية القوميات ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر شكلين متكاملين ،فمن جهة كانت القومية قوة تجمع ،و من
جهة أخرى كانت قوة تفتت:
لقد حملت قوة التجمع الشعوب التي تنتمي إلى قومية واحدة و تعيش في دول مختلفة إلى االتحاد في دولة واحدة .و لذا كان هدف
هذه الحركات تشكيل الوحدات القومية مكان التجزئة السياسية.
أما قوة التفتيت فقد دفعت الشعوب الخاضعة لسيطرة دولة أجنبية عنها إلى التحرر و إقامة الدولة القومية...
في البدء كان لتشكل الوحدات القومية دور مسيطر من  8111إلى  ،8181و قد تمت هذه الوحدات بشكل دولة اتحادية كما
حصل في ألمانيا ،أو بشكل دولة وحدوية كما حصل في إيطاليا".
نور الدين حاطوم ،تاريخ الحركات القومية بأوربا ،ج  ،9دار الفكر ،دمشق ،ط ،9181 ،2ص .92

المطلوب:
0ـ ضع الوثائق في السياق التاريخي الجامع بينها10.0........................................................................ن
2ـ عرف تاريخيا بما تحته خط في الوثائق12.................................................................................ن
 القوات المحافظة ـ مبادئ ثورة 0831ـ مؤتمر فييناـ  -القوميات.8ـ اعتمد مضمون الوثيقتين رقم  0و رقم  2و ما درسته إلبراز دور مقررات  8181في تفسير قيام ثورات 8181
18 .............................................................................................................................................ن
8ـ استأنس بمضمون الوثيقة رقم  8و اعتمد مكتسبك في إبراز العوامل المفسرة للوحدتين اإليطالية
و األلمانية18.0...................................................................................................................ن
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مادة الجغرافيا01 :ن.



اكتب في واحد فقط من الموضوعين التاليين حسب اختيارك:

 الموضوع األول:
تتوفر بلدان العالم العربي على إمكانات طبيعية و بشرية هائلة ،إال أنها تتميز بتباين مستويات التنمية من بلد إلى آخر.
اعتمادا على مكتسبك ،اكتب موضوعا مقاليا من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز فيه:
 خصائص مؤشرات التنمية البشرية بالعالم العربي.
 الجهود المبذولة في تجاوز اختالالت التنمية البشرية ببلدان العالم العربي.
الموضوع الثاني:
عرفت بلدان العالم العربي تمدينا سريعا منذ أواسط القرن الماضي ،مما جعل مدنها تعاني أزمة خانقة.
اعتمد ما درسته في كتابة موضوع مقالي من مقدمة و عرض و خاتمة تبرز فيه ما يلي:
 مظاهر ترييف المدن في العالم العربي والعوامل المفسرة لها.
 أزمة المدينة بالعالم العربي من خالل مشكل النقل.
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ملحوظة :يؤخذ اعتماد النهجين التاريخي و الجغرافي و تنظيم العمل بعين االعتبار عند التصحيح.
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