
                                                                                                             

                                                                                                    مدة اإلنجاز: ساعة                      مادة االجتمـاعيـات 
 40/21/4102تاريخ اإلنجاز:                للمستوى:الثالثة إعدادي                       4102/4102السنة الدراسية: 

 
 

   ن 7            على وثيقة  :                                                                                الموضوع األول : االشتغال
 

 اقرأ النص جيدا ثم أجب : 
 

إلى انتفاض الشعب المغربي ... وقد ابتدأ هذا الكفاح  9191الحماية الفرنسية و اإلسبانية عام  إعالن...  أدى  (    

, وبعد انتهاء مرحلة المقاومة المسلحة بدأ الكفاح السياسي  9191الوطني بأسلوب المقاومة المسلحة ... استمر حتى عام 

السياسي حتى بداية الخمسينات  فاحلفرنسي و اإلسباني وقد استمر الكويشتد في المدن الكبرى و في منطقتي النفوذ ايقوى 

من السابق , ومتداخل و متناسق مع الكفاح السياسي و استمر الكفاحان  أكثرالكفاح المسلح ثانية وبشكل منظم  عادحيث 

 ).... 9191ي هذه المرحلة حتى إعالن استقالل المغرب عام الفرنسي خاصة ف االحتاللالسياسي و المسلح ضد 
 دراسات في الحركات الوطنية ... في المغرب العربي : د محمد علي داهش                                                                                 

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

 

 ن 9  :ــ حدد نوعية النص وصاحبه  9

 ن  9: ــ ضع النص في إطاره الزمني و المكاني  1

 ن  9,9:   االستقاللــ استخرج من النص مراحل الكفاح الوطني من اجل  9

 ن  9 : ــ اعط مثالين من المرحلة األولى  1

 ن  9,9 :لمسلح في بداية الخمسينات الكفاح ا إلىــ فسر ظروف العودة  9

 ن  9 : ــ ركب فكرة أساس للنص 1

 

 ن  7:                                                                                          الموضوع الثاني : كتابة موضوع مقالي 

 

 ة لكنها تواجه مجموعة من المشاكل في مجال التنمي أشواطاتعتبر مصر من الدول العربية التي قطعت 
 

 :   اكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه
 

 .مظاهر و عوامل التنمية في مجال الفالحة المصرية  -

 .المشاكل الطبيعية التي تحد من تطورالفالحة المصرية  -

-  

 ن  6                                  :                                                موضوعية   أسئلةالموضوع الثالث  تعاريف و 

 

  ن 9:يلي تعريفا تاما  عرف ماــ  9
 

 التنمية المستديمة  ــ  البيئة ــ ايكولوجيا ــ تعايش سلمي ــ التراث ــ المشكلة البيئية   
 

  9,9 خطأ : أوحيح ــ اجب بص  1

 .يساند المغرب الحوار و التعايش بين األديان  -

 .الدولية لحماية البيئة  االتفاقياتع على رفض المغرب التوقي -

 .استكمل المغرب وحدته الترابية بالحرب و الكفاح المسلح   -

 

 ن9.9: قررت مؤسستك تنظيم معرض للتراث   -9 

 

 هذا المعرض . لتنظيم إتباعهاحدد الخطوات التي يجب 
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