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الوثيقة:0

"  ...كانت الفتري التي تلت فشل الحملة الفرنسية وجالئها عن مصر مليئة بالفوضى ،للىك أن
الدولة العثمانية حاولت استعادي سلطتها عل ،مصر وحاول المماليك استعادي سىيطرتهم كمىا
شعرت بريطانيا بأهمية موقع مصر عل ،الطريق التجارى إلى ،الهدىد المسىتعمري الطريطانيىة
فاحتضدت زعيم المماليك  ...وحاولت وضعه في مكان القيىادي ...وأعىد اجنجليىم حملىة لدعمىه
بقيادي الجدىرال فريم...فاحتلىت اسسىكددرية...واتجهت القىوات اجنجليميىة إلى ،الرشىيد فهى
المصريون و انتصروا عل ،المعتدين" ...
د .محمد عودي و إبراهيم الخطي

تاريخ العرب الحديث األهلية للدشر و التوزيع  0989ص.ص.47-46

الوثيقة:2

" ...ولو أردنا تلخيص نتائج هذه الحملة[الفرنسية] ...ألمكددا القول أنها بقضائها عل ،المماليك
أنهت عهدا مظلما قاسيا وشجعت السكان عل ،مقاومة التعسف المملوكي ونهطه وبتلويحها
بالحكم األهلي أشاعت لدً السكان مشاعر القومية واليقظة اججتماعية...فالتفوا مع المشايخ
والعلماٌ ضد األتراك وساعدوا محمد علي عل ،إرساٌ قواعد حكمه وبذلك بدأت في مصر
مرحلة جديدي ووضعت أسس قيام الدولة القومية في تلك الطالد بالرغم من أنها بقيت تابعة
للسلطدة العثمانية"...
د .إميل توما تاريخ مسيري الشعوب العربية الحديث الجمٌ األول دار الفارابي بيروت  0979ص 23

الوثيقة:3

" أجرً محمد علي سلسلة من اسصالحات العسكرية لتأسيس جيش عصرى ...وقد استفاد ممن
بقي من ضطاط الحملة الفرنسية في مصر و كان في طليعتهم الكولونيل جوزيف سيف فعهد
إليه بمهمة تدري الوحدات الجديدي في الجيش المصرى...وتراوح تعداده مابين  721و 751ألف
جددى خالل السدوات( 7281-7221م) ...وألغ ،محمد علي نظام اجلتمام في جطاية الضرائ مدذ
 ...7213وقامت سياسته اجقتصادية عل ،ركيمتين :تأسيس صداعة حديثة مع تطوير بعض
الحرف القديمة  ...واحتكار الدولة للتجاري ...واهتم محمد علي اهتماما جديا بتشجيع التعليم"...
عالم المعرفة الدهضة العربية و الدهضة اليابانية د .مسعود ضاهر العدد  252ديسمطر  0999ص.ص من  89إل 97،بتصرف
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الوثيقة:4

أهن هنجساث هحود علً فً هصر بٍن  7212و 7223م.
1808
إرسال أول بعثت
علوٍت إلى أوربا

7277
القٍام باإلصالح
السراعً

7271
بناء أول
كلٍت للهندست

7221
7221
إصدار أول
إدخال زراعت
القطن الطىٌل التٍلت جرٌدة رسوٍت

7223
تأسٍس الوجلس
االستشاري

الوثيقة:5

" ...كان المستوً التقدي للمشاريع المصرية مدخفضا عما كان عليه في أوربا ...ولم يكن بمقىدور
مدتوجات الدسيج المصرية مماحمة صداعة الدسيج اجنجليمية التي تتدفق على ،السىوا المصىرى
دون حماية جمركية بحكم المعاهدي األنكلو -تركية لعام ...7282وظلت مصر بصىفة عامىة بلىدا
زراعيا...واشترت مميدا من الطضائع الصداعية األجدطية وهكذا اشتدت تطعيتهىا اجقتصىادية للطلىدان
األجدطيىىة...كما أن شىىيوا بقايىىا الدظىىام اسقطىىاعي عرقىىل تطىىور المراعىىة وحىىال دون تطىىور
الصداعة...وأخيرا كان لتقاطر األوربيين إل ،مصر  -أغلطيتهم الساحقة كانت من أسىوأ العداصىر
الطفيلية -دور في عرقلة تطور مصر اجقتصادى"...
فالديمير لوتسكي تاريخ األقطار العربية الحديث سلسلة محاضرات بجامعة موسكو بين  0949و 0953ص 096و097

األسئلة:
.0
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
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0ى ضع (ى) الوثائق 0و2و3و4و 5في سياقها التاريخي( الممن المكان الموضوا) (10ن)
2ى حدد (ى) معد ،المفهوم والعلم المسطر تحتهما في الوثيقتين 0و12(3ن)
3ى أنجم(ى) انطالقا من الوثائق اآلتي13( :ن)
أ -استخرج(ى) من الوثيقتين  0و 2ظروف تولي محمد علي الحكم في مصر
ب -استخرج(ى) من الوثيقتين 3و 4إصالحات محمد علي لتحديث مصر
ج  -فسر(ى) انطالقا من الوثيقة  5فشل إصالحات محمد علي اجقتصادية
4ى رك (ى)الفكري األساس للوثائق الخمس (12ن)
5ى أكت (ى) فقري انطالقا من الوثيقة  4وتعلماتك تطرز عوامل بلوري اليقظة العربية
بالمشرا العربي (12ن)
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" تتعلق التوجهات الكطرً لهذا الميثاا ( الميثاا الوطدي سعداد التراب) باألهداف الرامية إل ،رفع تحديات
التدمية اجقتصادية و اججتماعية و المحافظة عل ،التوازنات الطيئية و الرفع من الفعالية اجقتصادية ...و يرسم
هذا الميثاا ستة توجهات كطرً بدٌا بتدمية العالم القروى و الحضرى وصوج إل ،تأهيل الموارد الطشرية
مرورا بالرفع من فعالية اجقتصاد الوطدي و المحافظة عل ،التراث و حل اسشكالية العقارية"...
المغرب الممكن :تقرير الخمسيدية دار الدشر المغربية الطيضاٌ  2116ص217

اعتمادا عل ،الوثيقة وتعلماتك أكت (ى) موضوعا مقاليا من مقدمة و عرض و خاتمة يطين اآلتي:
ى اجختيارات الكطرً لسياسة إعداد التراب الوطدي
ى التوجهات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطدي
ى دور التهيئة الريفية في معالجة أزمة تدظيم المجال في األرياف المغربية

الوثيقة:0
"  ...تفعيل التعاون العربي بما يعمل عل ،تسهيل انتقال رؤوس األموال والسلع والعمالة بين الدول العربية بمىا
يهيئ الفرصة لميادي التطادل التجارى واجستثمارات المشتركة إضافة ال ،أهمية إزالىة كافىة القيىود غيىر
الجمركية من أجل التططيق الكامل لمدطقة التجاري الحري العربية الكطرً وتدمية التجاري الطيديىة العربيىة
وعمال عل ،تحقيق اجندماج السريع والفعال ف ،مدظومة اسمداد العالمية لجعىل المدطقىة العربيىة مسىاهمة
بشكل أكطر في التجاري العالمية"....
www.aufaitmaroc.com/actualites/economie/2010/5/31/les-echanges-commerciaux-entre-les-pays-arabes

الوثيقة :2
هساهوت التجارة البٍنٍت فً التجارة العربٍت االجوالٍت (  2111ـ  ) 2171ب 

اعتمادا عل ،الوثيقتين وتعلماتك أكت (ى) موضوعا مقاليا من مقدمة و عرض و خاتمة يطين اآلتي:
ى واقع التطادل الطيدي العربي
ى العوامل المفسري لهذا الواقع
ى رهانات التكتالت اجقليمية العربية في تطوير التطادل الطيدي العربي
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عناصر اإلجابة

سلم
التنقيط

01
1ى وضع الوثائق 0و 2و 3و4و 5في سياقها التاريخي :الممن ...المكان ...الموضوا ..........................................................
2ى تحديد معد ،المفهوم والعلم المسطر تحتهما :الحملة الفرنسية ـ محمد علي .........................................
3ى إنجاز ما يلي......................................................................................................................................................................................................................................:
أ -استخراج من من الوثائق المعطيات اآلتية.:
 من الوثيقتين  0و 2ظروف تولي محمد علي الحكم في مصرفشل الحملة الفرنسية… محاولة الدولة العثمانية والمماليك استعادي السلطة عل ،مصر...دعم
بريطانيا للمماليك ...تدخل اجنجليم في مصر وهميمتهم  ...نهاية حكم المماليك...إشاعة مشاعر
القومية واليقظة اججتماعية ...دعم العلماٌ و المشايخ لمحمد علي ضد األتراك
ب -من الوثيقتين  3و 4إصالحات محمد علي لتحديث مصر:
 إصالحات عسكرية لتأسيس جيش عصرى- ...إلغاٌ نظام اجلتمام في جطاية الضرائ مدذ ...0819 تأسيس صداعة حديثة مع تطوير بعض الحرف القديمة  - ...احتكار الدولة للتجاري ...واجهتمامبتشجيع التعليم - ..اسصالح المراعي - ...تأسيس المجلس اجستشارى  ...إصدار أول جريدي
رسمية ...الطدٌ في حفر قداي المحمودية
ج  -من الوثيقة  5تفسير فشل إصالحات محمد علي اجقتصادية:
 انخفاض المستوً التقدي للمشاريع المصرية -...مماحمة صداعة الدسيج اجنجليمية... غياب حماية جمركية-...شراٌ مميد من الطضائع األجدطية ...اشتداد تطعيتها اجقتصادية للطلداناألجدطية -...شيوا بقايا الدظام اسقطاعي- ..تقاطر العداصر الطفيلية األوربية عل ،مصر...
4ى تركي الفكري األساس التي تجمع الوثائق الخمس ................................................................................................................................
5ى كتابة فقري انطالقا من الوثيقة  4والتعلمات تطرز عوامل بلوري اليقظة العربية

بالمشرا العربي..........................................................................................................................................................................................
 سياسية .... اجتماعية... -فكرية وثقافية...
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يراع ،في تصحيح الموضوا المقالي مايلي:
 -0أن يتعامل المصحح مع انتاجات التالميذ المترشحين بشكل يستوع صحة المضامين المعرفية
وصلتها بالموضوا بغض الدظر عن تعدد الكتاب المدرسي.
 -2تفصيل نقط الموضوا المقالي من طرف األستال المصحح في أسفل اسجابة كاآلتي:
 نقطة الجان المدهجي (2ن): نقطة العرض موزعة كاآلتي: الدقطة المحصل عليها في انتقاٌ المعلومات (2ن) :
 الدقطة المحصل عليها في صحة المعلومات و خلوها من األخطاٌ(3ن) :
 الدقطة المحصل عليها في تدوا المعلومات وترابطها (2ن):
 نقطة الجان الشكلي (0ن): -3يضع األستال المصحح بعد للك مجموا الدقط التي حصل عليها المترشح في الموضوا المقالي

 0الجان المدهجي................................................................................................................................................................................................................................:
 مىىقىىدمىىىة مداسطة :تحديد أهمية الموضوا طرح اسشكال و التساؤجت وضوح و مدطقية التصميم. خاتمة مداسطة :استخالص تقييم امتدادات. 2العرض :أن يتمحور حول العداصر التالية............................................................................................................................................................:
 - 1.2اجختيارات الكطرً لسياسة إعداد التراب الوطدي:
 تأهيل اجقتصاد الوطدي والرفع من أدائه... تأهيل الموارد الطشرية... تدبير الموارد الططيعية والمحافظة عل ،الثرات... تدمية العالم القروى وتأهيل المجال الحضرى... تحقيق الالمركمية... -2.2التوجهات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطدي :
 مجال المدارات المسقية  :توفير األمن الغذائي ومواجهة تحديات اجنفتاح... مجال الطحر والساحل :تعميم اجنفتاح عل ،الخارج وتدبير الموارد الطحرية ... األقاليم الشمالية والشرقية  :تدعيم الطعد األورمتوسطي وتأهيل المجاجت الحدودية... مجال الطور :تحقيق الفاعلية اجقتصادية والتوزنات المجالية... مجال المداطق الجطلية :تحقيق التضامن المجالي والمحافظة عل ،الموارد الططيعية ... مجال الشطكة الحضرية :تأهيل المجاجت الحضرية الوطدية ... -مجال المداطق الصحراوية :تحقيق اجندماج الجهوى وتدبير المجاجت الهشة
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 - 3.2دور التهيئة الريفية في معالجة أزمة تدظيم المجال في األرياف المغربية
 تدمية األرياف اقتصاديا خاصة المداطق الهشة(أنشطة السياحة ...الصداعة التقليدية )... تدارك تأخر األرياف عل ،مستوً الطديات التحتية :كهربة العالم القروى...بداٌ الطرا القروية ... تدمية مداطق الطور :إنجاز مشاريع األراضي الطورية وتدميتها وتأطير الفالحين.... 3الجان الشكلي :التعطير الجغرافي – اللغة – شكل التقديم....................................................................................................................

1ن

 0الجان المدهجي.............................................................................................................................................................................................................................:

3ن

ى مىىقىىدمىىىة مداسطة :تحديد أهمية الموضوا طرح اسشكال و التساؤجت...
ى وضوح و مدطقية التصميم.
ى خاتمة مداسطة :استخالص تقييم امتدادات.
2العرض :أن يتمحور حول العداصر التالية..............................................................................................................................................................:
0.2واقع التطادل الطيدي العربي:
 ضعف نسطة التجاري الطيدية العربية ضمن مطادجتها عالميا... المواد المكونة للتجاري الطيدية العربية :المعادن و مصادر الطاقة... 2.2العوامل المفسري لهذا الواقع:
 عوامل سياسية... عوامل اقتصادية ... 3.2ى رهانات التكتالت اجقليمية العربية في تطوير التطادل الطيدي العربي
 تمتين أواصر األخوي بين الدول العربية... تحقيق التدسيق والتكامل بين الدول العربية... تحقيق حرية تدقل السلع والخدمات... -توقيع اتفاقيات تجارية وتوحيد السياسات اجقتصادية ...

7ن

 3الجان الشكلي :التعطير الجغرافي – اللغة – شكل التقديم.....................................................................................................................

1ن
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