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 .عليه خالل الوحدات الدراسية المقررةستقوم كفاياتك في مادتي التاريخ والجغرافيا وفقا لما تدربت 

************************  
 (نقط01:االشتغال بالوثائق:) التاريخالوضعية االختبارية في  ـ  أوال

 .لى المطلوبع( ي)ا في الوثائق اآلتية ثم أجبجيد( ي)تمعن                               
 : 0الوثيقة 

 (0481؛   0422)لهزيمتين متتاليتين المخزن قبل هزيمة ايسلي، لكن تعرض الجيش المخزني إن مسألة إصالح الجيش كانت تشغل "
.  بعض فئات المخزن التي كانت متحفظة فيما يخص هذا الموضوع إلقناعأكدت للسلطان خطورة الموقف العسكري ، ومنحته مبررا 

وطيلة هذه الفترة .وتدعم ذلك في عهد المولى الحسن األول  العسكري في عهد المولى عبد الرحمان ، اإلصالحوهكذا تم الشروع  في 

 ..."اتخذ اإلصالح العسكري عدة مظاهر
 .422.، ص 4114والشرق   إفريقيامحمد شقير،تطور الدولة في المغرب ،                                                              

 .0421باشا طنجة سنة  إلى األولمن رسالة للسلطان الحسن  : 2الوثيقة 

 "وبعد فقد وجهنا صحبته خمسة عشر من نجباء الطلبة بقصد التوجه لبر النصارى لتعلم"...       

  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ والهندسة وغير ذلك من أمورحرب بعد تعلم الكتابة واللسان بطنجة ليسهل عليهم مباشرة التعلم (المدفعية)"طبجييت  ت 

الطالب محمد بركاش بأن يوفر لكل فريق منهم المحل الذي يناسبه حتى يتعلموا ذلك ويوجه كل فريق منهم ببر النصاري ، وأمرنا خديمنا 

بطنجة ، وأعلمناك لتكون على بال وتنزلهم بالمحل الذي يناسبهم ،  إقامتهمللمحل المعين له ، كما أمرنا األمناء بأن ينفذوا مؤونتهم مدة 

 ."والسالم 
لتعليمية المغربية                                                       لبعثات ا                                 التحديث، ،سؤال اإلصالح و 0104-0421يحيى بولحية، ا

 .20.ص 4104نونبر 13/12المناهل عدد مجلة                                                             

 .0100محمد الحجوي الى السلطان عبد الحفيظ سنة  من رسالة:  3الوثيقة 

وإذا تأملنا خارطة المغرب من جهة الجنوب ، رأينا ذهاب الصحراء وضياعها ، ثم من جهة الشرق ضاع جزء عظيم بما فيه جبل بني " 

لحكومة ، ومن جهة الغرب ومن جهة الغرب الدار البيضاء وأرض تامسنا وهي أرض بالمغرب وأجودها ومنبع ثروة ل...وجدة و نيزنا س

 ..."الجنوبي أرض شنقيط وما واالها
   ، خطاب إصالحي حول أوضاع المغرب "كتاب الحجوي للسلطان عبد الحفيظ:"عبد الحفيظ حمان                                               

 . 013.ص 4104نونبر 13/12، مجلة المناهل ،عدد41في بداية القرن                                                

 

 :األسئلة 
 .(ن10.).....................................(......................الزمن ، المكان ، الموضوع) الوثائق الثالث في سياقها التاريخي ( ي)ضع -0

 .(ن14.....)..............العسكري، المولى الحسن األول،السلطان عبد الحفيظهزيمة إيسلي، اإلصالح :عرف بما يأتي تعريفا تاريخيا  -4

 ( :ي)استخرج -3

 (ن1.1.........................................)......................................؛دواعي اإلصالح العسكري 0من الوثيقة - أ

 .(ن1.1.................)..........................................معيار انتقاء الطلبة وهدف إقامتهم بطنجة 4من الوثيقة  - ب

 .(ن14.....................)......................................................3ظروف احتالل المناطق المغربية  الواردة في الوثيقة ( ي)بيًن -2

 .(ن14..................)......................................................................................الفكرة األساس للوثائق الثالث( ي)رًكب -1

 .(ن14.....)............................. 01محدودية اإلصالحات المغربية في القرن  ( ي)اعتمادا على الوثائق وعلى مكتسباتك ، ابرز  -8

 

 

 

 

0 

 الصفحة

C : RS  26 

 

4 

 

https://motamadris.ma/


-4- 

 

 

 . (نقط01:إنتاج مقال :)جغرافياتبارية في الالوضعية االخـ  ثانيا   

 :في أحد الموضوعين اآلتيين حسب اختيارك ( ي)اكتب                           

 

 األول الموضوع : 

 
 تعتبر الواليات المتحدة األمريكية قوة اقتصادية عظمى في حين تمثل الصين قوة اقتصادية صاعدة               

 :فيه ما يأتي ( ين)مقاال جغرافيا تبرز( ي)اكتب                      

 

 مظاهر النمو االقتصادي بالصين والعوامل المفسرة لهذا النمو  ؛   -                                                   

 .هذه القوةحدة والعوامل المفسرة لمظاهر القوة الصناعية بالواليات المت   -                               

 

 

  الثانيالموضوع:  
 

 .يبدل المغرب جهودا كبيرة لتحسين مستوى التنمية البشرية وتنظيم المجال المغربي                

 :فيه ( ين)مقاال جغرافيا تبين( ي)اكتب         

 

 مفهوم   التنمية البشرية؛    -                              

 جهود المغرب لتحسين مستوى التنمية البشرية ؛    -                              

 .تدابير المغرب لمواجهة  أزمة المدينة    -                              

 

 

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

 
 :مالحظة هامة   

           

  .يم ، خاتمة مناسبةمقدمة مناسبة ، وضوح ومنطقية التصم: للجانب المنهجي (  ن  4) ـ            :  تخصص    

 . ـ اللغة ـ شكل التقديم  الجغرافيالتعبير : للجانب الشكلي .(  ن 0) ـ                             

 (.انتقاء المعلومات ، صحتها ، تنوعها وترابطها )  للجانب المعرفي في كتابة المقال(  ن  2) ـ                

 

 

********** 
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