التصحيح:
أوال مادة التاريخ  :االشتغال على الوثائق ( 10ن)
 )1اإلطار التاريخي للوثيقتين2 ( :ن)
 19والتي انتهت
تبرز الوثائق أهم التطورات السياسية التي عرفتها كل من إيطاليا وألمانيا في النصف الثاني من القرن
بتحقيق الوحدة القومية لهذه الدول
 )2الشرح التاريخي 2( :ن)
 كافور :سياسي وزعيم إيطالي ولد بمدينة طورينو سنة  1810تولى منصب الوزير األول في مملكة البيمونت سنة 1852وقاد
إيطاليا نحو تحقيق الوحدة سنة 1861م
 بسمارك :سياسي و زعيم ألماني ولد سنة 1815م تولى منصب الوزير األول سنة 1862م قاد ألمانيا نحو تحقيق الوحدة سنة
1888م .
 ثورات ليبرالية  :ثورات تستهدف تحقيق بعض المكاسب كحرية الصحافة واالقتراع العام وتأسيس الجمعيات
 ثورات قومية :ثورات تستهدف تحقيق الوحدة القومية للدول المجزئة إلى دويالت
 )3استخراج المعطيات التاريخية للوثائق3( :ن)
أ) من الوثيقة األولى :
 الخطوات التي اعتمدها اإليطاليون في تحقيق وحدتهم:
 عقد تحالفات سرية مع دول قوية كبروسيا سنة 1866
 استغالل معادة الصلح بين النمسا وبروسيا لضم البندقية
 استغالل ظروف الحرب بين فرنسا وبروسيا لنقل العاصمة اإليطالية إلى روما سنة 1870م
 دور بروسيا في إتمام الوحدة اإلطالية:
 تقديم دعم سياسي بالتوقيع على اتفاقيات سرية مع إيطاليا
 تقديم دعم عسكري بالدخول في حرب ضد النمسا وفرنسا
ب) من الوثيقة الثانية سياسة بسمارك في تحقيق الوحدة األلمانية:

 إعطاء األولوية للقوة العسكرية على حساب الليبرالية
 رفض الحدود السياسية التي أقرها مؤتمر فيينا
 نهج سياسة الحديد والدم (الخيار العسكري)
 )4مظاهر التطور في القطاعين الفالحي والصناعي بأوربا خالل القرن  19م ،باستثمار المكتسبات المعرفية للتلميذ (ة)



مظاهر التطور في القطاع الفالحي1.5( :ن )








مظاهر





إدخال اآلالت ( آلة الحصاد  ،آلة الدرس، )..
استعمال األسمدة الكيماوية ،
تطور المواصالت التي ساعدت على إخراج عدة مناطق فالحية من عزلتها،
اعتماد نظام التناوب الزراعي ،
تخصص المؤسسات الفالحية في المزروعات التسويقية،
 ارتفاع االنتاجية والمردودية ...
التطور في القطاع الصناعي1.5( :ن )
ظهور مصانع جديدة وتطور العمل داخل المعمل ،
تعميم استعمال اآللة البخارية،
ظهور صناعات جديدة استقرت حول مناجم الفحم على الخصوص ،
ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية األوربية ،
 ارتفاع اإلنتاج ...

Hgschool.com © 2010
جميع المواد غير قابلة إلعادة النشر

