
 

 مادة االجتماعيات  
  االمتحان الموحد المحلي                                             اا                     
 2016/ 2015 السنة الدراسية:                        2016دورة يونيو                             إعدادي ثانوي السنة األولى

 د45 -2016 /06 / 16بتاريخ:                                                                                                          

      

 ن 6/6                                                                        :    التربية على المواطنة السؤال الموضوعي : مادة  – 1
 

 ن( 2يلي :) عرف ما -أ

 
 السلم       -        القانون  

 ن(  2إمأل الفراغ بما يناسب : )  -ب
 

    هي قاعدة عامة وولقاعدة القانونية على عدة خصائص تقوم ا................................... 
    حماية البيئة من التدمير و يؤكد السلم البيئي على ضرورة.......................................   

 ن( 2أجب بصحيح أو خطأ : ) -ج 

   م ويوجد مقرها بنيويورك  1945أكتوبر  24أسست هيئة األمم المتحدة يوم.                  ............................. 

  يدعو السلم السياسي إلى رفض الحرب والنزاعات المسلحة     .                                  ............................. 

 ن 7/7                                                                                             :     التاريخ  السؤال التطبيقي: مادة –2 

  

 

 

 

 ن( 1حدد نوع النص ومصدره. ) – 1

 ن( 1والمكاني للنص .)أبرز اإلطار الزمني  – 2

 ن( 2انطالقا من النص استخرج: ) – 3

 .المشاكل التي كانت تواجه المسيحيين في أوربا -

 البديل الذي اقترحه البابا لحل مشاكل أوربا. -

 ن( 1.)فسر من النص دعوة البابا المسيحيين إلى محاربة المسلمين – 4

 ن( 2ضع فكرة أساس للنص.) – 5

 
 

  ن  7/7                                                                                                       :الجغرافيا   المقالي:السؤال  –3        

 لإلنسان.وتلعب دورا مهما بالنسبة على عدة مقومات  قوم الفالحةت  

 . الفالحة  مفهوم      -   لك في موضوع مقالي مبرزا:  وضح ذ                 

 )مع الشرح(.تها الطبيعية والبشرية والماليةامقوم   -

 .لإلنسانبالنسبة  أهميتها  -

ذا م ا يجعلك م المحصورة بين البحار والجبال هي أضيق من أن تستوعبكم . وه  ،ن البالد التي تعيشون عليها اآلنإ 

 و لمس لمين لنص رة إخ وانكم ف ي الش ر في ه أس لحتكم ض د ا.....لقد آن الوق ت ال ذي تحول ون تقاتلون بعضكم بعض ا

......فهذه الحروب ليست المتالك مدينة واحدة فقط بل أقاليم أسيا بجملتها مع غناها ... األراضي المقدسة امتالك  

م  1996طبعة  171م. كتاب التاريخ السنة األولى ثانوي ص  1095من نداء البابا أوربانوس الثاني إلى مسيحيي أوربا سنة    
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