
ساھمت النتائج النتائج السیاسیة للحرب العالمیة األولى ، و انعكاسات األزمة 
لھتلر التوسعیةم ، و التقارب بین الدول الدیكتاتوریة ، و السیاسة1929االقتصادیة لسنة 

؟وضح ذلك بكتابة موضوع مقالي . في قیام الحرب العالمیة الثانیة 

م ، أدت في النھایة إلى توطید 1921م و 1917ت روسیا تطورات متالحقة ما بین عرف
: اكتب موضوعا مقالیا توضح فیھ ذلك متبعا الخطوات التالیة . النظام االشتراكي بالبالد 

.عوامل اندالع الثورة البولشفیة -
.قرارات البالشفة بعد وصولھم إلى السلطة -
.وسیا ظروف انالع الحرب األھلیة في ر-
.نتائج الحرب األھلیة -

م لعدة ضغوطات استعماریة عسكریة ، جعلتھ 1860و 1844تعرض المغرب ما بین 
؟بین ذلك في موضوع مقالي . یقدم عدة تنازالت و امتیازات للدول األوربیة 

توضح فیھ اكتب موضوعا مقالیا . خلفت الحرب العالمیة األولى عدة نتائج على أوربا 
:ذلك متبعا الخطوات التالیة 

.الخسائر البشري للحرب و انعكساتھا + 
.النتائج السیاسیة للحرب + 
.مواقف الدول من نتائج الحرب + 
.بنود معاھدات السالم + 

نماذج لمواضیع مقالیة 
في التاریخ
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م ، نتیجة 19الرأسمالیة خالل القرن تعددت مظاھر تحوالت القطاع الصناعي في الدول 
.عدة عوامل و كانت لھذه التحوالت عدة انعكاسات على فئات المجتمع الرأسمالي 

:اكتب موضوعا مقالیا تشرح فیھ ذلك متبعا الخطوات التالیة -
.م 19مظاھر تحوالت القطاع الصناعي في الدول الرأسمالیة خالل القرن + 
.اعي في ھذه التحوالت دور العامل التقني و الصن+ 
.االنعكاسات السلبیة لھذه التحوالت على الطبقة العاملة + 

تعرض المغرب خالل فترة الحمایة الستغالل ثرواتھ الطبیعیة و البشریة ، مما انعكس 
.سلبا على فئات المجتمع المغربي 

:اكتب موضوعا مقالیا تبرز في ذلك من خالل مناقشة النقط التالیة 
.مظاھر االستغالل االستعماري الفالحي بالمغرب خالل فترة الحمایة + 
.انعكاسات ھذا االستغالل على الفالح المغربي + 

م ،19الرأسمالیة خالل القرن ساھمت العوامل التنظیمیة في تطور الصناعة بالدول
و الذي أدى إلى اندالع تنافس امبریالي بین عدة دول أوربیة ، وضح ذلك في موضوع 

:مقالي محددا ما یلي 
.م 19وامل التنظیمیة في تطور الصناعة بالدول الرأسمالیة خالل القرن عدور ال+ 
.مظاھر تطور الصناعة + 
.ي االقتصادي خصائص التنافس االستعمار+ 
.م 19ممیزات تطور النفقات العسكریة خالل القرن + 

م ، 19أدت عدة عوامل إلى ظھور الیقظة الفكریة بالمشرق العربي خالل القرن 
؟وضح ذلك في موضوع مقالي . بالمقابل حدت عدة عوامل من التقدم الفكري في المغرب 
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م 19ت تحوالت الصناعة و التطورات الدیمغرافیة بالدول الرأسمالیة خالل القرن ساھم
تكوین عدة تحالفات و عقد عدة اتفاقیات و في في ظھور التنافس االمبریالي المتمثل في 

؟اشرح ذلك في موضوع مقالي . السباق نحو التلسح 
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