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الموضوع األول :مادة التاريخ (االشتغال على الوثائق) [ 11نقط]
تمعن جيدا في الوثائق التالية وأجب عن األسئلة:
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الوثيقة رقم : 1
"فاإلنتاج الزائد  ...ورأس املال الفائض الذي ال جيد استثمارات سليمة داخل البالد  ،أكرها بريطانيا العظمى وأملانيا
وهولندا وفرنسا على وضع أجزاء متزايدة من مواردها االقتصادية خارج منطقة سيطرهتا السياسية الراهنة .مث أديا إىل
سياسة توسع سياسي لضم املناطق اجلديدة ،وقد كشف الغطاء عن املصادر االقتصادية هلذه احلركة اإلمربيالية وقوع

أزمات دورية راجعة إىل عدم قدرة املنتجني على إجياد أسواق كافية".

هوبسن".اإلمربيالية" ترمجة عبد الكرمي أمحد.املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة .ص06.

الوثيقة رقم : 2
"منذ مؤمتر برلني وحىت عام  1981متكنت بريطانيا من التوسع يف جنوب إفريقيا ...فقد أعلن رئيس الوزارة الربيطانية

( )1981-1991بوتسوانا حممية بريطانية  ،ومن مت دعا سيسل رودس صاحب مناجم األملاس ،إىل التوسع مشاال حبثا عن
الذهب  .ويف  1986استقر الربيطانيون عند جنوب روديسيا  ،ويف ساحل الذهب ونيجرييا ،مث إفريقيا الشرقية للربط بني
القاهرة والكاب (جبنوب إفريقيا) فاستولوا على كينيا وأوغندا وزجنبار كما متكن اجلنرال كيتشنر Kitchenerمن

االستيالء على السودان ".

د.إياد علي اهلامشي .تاريخ أوربا احلديث .دار النشر .عمان .األردن الطبعة األوىل ص 262

الوثيقة رقم : 2
"جاء املستعمر واستوىل على األرض بالقوة  ،مث سن قانون حيازة األرض وحرية بيعها وشرائها  .وهبذا القانون متكن

األوربيون من شراء األراضي من األفارقة  ...وهم مرغمون بعد أن تتراكم عليهم الديون  ...مث جاءت الشركات واحتكرت
السلع الزراعية(التسويقية)  .وقد نتج عن هذه السياسة قلة توفر الغذاء للسكان فانتشرت اجملاعة وازداد املرض وكثر موت
األطفال وبالتايل أخذ عدد السكان يف التناقص.وفرض املستعمر سياسة احملصول الواحد ،فاختصت غانا بزراعة الكاكاو
وغامبيا بزراعة الفول السوداين وأوغندا بالقطن وكينيا بالنب ونيجرييا بزيت النخيل".

د.مجال عبد اهلادي و د وفاء حممد رفعت.إفريقيا يراد هلا أن متوت جوعا.دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع .املنصورة
الطبعة الثالثة . 1881ص 98.بتصرف.

األسئــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــة:

 -1حدد اإلطار التارخيي للوثائق الثالت 2(.نقط)

 – 2استخرج من الوثيقة رقم  1دوافع حركة التوسع اإلمربيايل 2(.نقط)

 – 3بني من خالل الوثيقة  2مناطق التوسع اإلمربيايل يف إفريقيا واعتمد رصيدك املعريف لتحديد مفهوم "نظام احلماية"2(.نقط)
 – 4أبرز من خالل الوثيقة رقم  3مظاهر االستغالل االستعماري يف إفريقيا وانعكاساته 2( .نقط)
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 – 1باالعتماد على ما درسته بني آليات ( أشكال ) الضغط العسكري األوريب على املغرب خالل القرن التاسع عشر 2(.نقط)
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الموضـوع

الموضوع الثاني :مادة الجغرافيا (مقالي اختياري بين موضوعين )(01نقط)
اكتب في أحد الموضوعين التاليين حسب اختيارك :

االختيار األول :

"تعتبر سنة  5002بدون منازع  ،سنة انطالق وتسريع أوراش التنمية البشرية  .فلم يسبق للمغرب أن
شهد هذا العدد من المبادرات االجتماعية ."...
المغرب الممكن .ص.552.
مستأنسا بالوثيقة اكتب موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة تتناول فيه :

 الوضعية الديموغرافية ومستوى التنمية البشرية بالمغرب .
 االختيارات الكبرى التي اعتمدتها سياسة إعداد التراب الوطني .
االختيار الثاني :
تعرف البلدان العربية المصدرة للنفط  ،تحوالت اقتصادية وسوسيومجالية كبرى  ،بفضل استثمار
جزء من عائداتها النفطية في مختلف مشاريع التنمية 3
اكتب موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة تعالج فيه :
 أثر مداخيل النفط في التنمية االقتصادية بالدول العربية المنتجة للنفط 3
 انعكاس العائدات النفطية على الجوانب االجتماعية لهذه البلدان 3
 دور الثروة النفطية في تغيير مالمح المجال بالدول العربية المصدرة للنفط 3
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