
                                                                                                             

                                                                                                    مدة اإلنجاز: ساعة                      مادة االجتمـاعيـات 
 11/50/2016تاريخ اإلنجاز:                للمستوى:الثالثة إعدادي                        2015/2016السنة الدراسية: 

 
   ن 7                                                    :          لى المواطنة : االشتغال على وثيقة التربية عالموضوع األول : 

 
 

" إن تشخيص الوضعية البيئية ببالدنا يكشف عن تدهور الموارد الطبيعية والتي تجد صعوبة في التجدد   نص:  

واالستمرارية...فالوسط الطبيعي يتميز بالتنوع البيولوجي، لكنه مهدد فهناك استغالل مفرط وتدهور للغابات. وساحل 

الموارد من التربية والتي تنتج عن قوة التعرية وتمدين مهدد بشكل مستمر. وواحات في وضعية احتضار وهشاشة 

 الوطنية  كتابة الدولة المكلفة بالبيئة مقتطف من اإلستراتيجية         األراضي الفالحية وهناك التدهور المقلق لجودة الموارد المائية".
 

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

                    :  التالية  ةعلى األسئل اقرأ النص جيدا ثم أجب
 

 ن 1 .وضعية الموارد الطبيعية بالمغرب  -:  استخرج من النصــ  1

 ن 1العوامل المسببة لتلك الوضعية.     -

        ن  2:   من خالل ما درست بين جهود الدولة للحفاظ على هذه الموارد الطبيعيةــ  2

 ن  1.5 :  اقترح بعض التدابير الممكنة لحماية مورد من هذه المواردــ  3

 ن  1,5 : ضع خطة عملية لتطبيق اقتراح من تلك االقتراحاتــ  4

 

 ن  6                                                                      تعارف وأسئلة موضوعية:  : التاريخالموضوع الثاني : 

 

 ن3:اشرح المفاهيم التالية شرحا تاما -1

       محمد بن عبد الكريم الخطابي. –انتفاضة  –منظمة التحرير الفلسطيني  –مجال حيوي  –جمهورية ڨيمار  -

 ن1.5:  2بما يناسبها في الخانة رقم  1صل بسهم أحداث الخانة رقم  -2

 

 

 

 

 

 ن 1.5:  أجب بصحيح أو خطأ -3

 م 1921مد بن عبد الكريم الخطابي في معركة أنوال انتصرت جيوش مح 

  1942يناير  11من الوطنيين يوم  66تم على عريضة المطالبة باالستقالل من طرف       

  1953غشت  20تم حادث نفي محمد الخامس وتنصيب محمد بن عرفة يوم 

 

 ن  7                                                                             :     موضوع مقالي الجغرافيا : : الموضوع الثالث  

 

واستقالل جمهورياته، جعل من روسيا بلدا تابعا للبلدان المجاورة في  1991تفكك االتحاد السوڨياتي سنة  إننص: " 

استيراد بعض  إلىمع ذلك يضطر  هكان هذا البلد الغني بثرواته الطبيعية يحقق االكتفاء الذاتي، فان وإذاالميدان الصناعي. 

تنظيم نظامها  إعادةضر باالقتصاد الروسي، مما حتم على روسيا أالمعادن....والتفكك في المجال الصناعي السوڨياتي 

 130دادي( صالتجديد في االجتماعيات )السنة الثالثة ثانوي اع                                                  .االنتخابي على أسس جديدة "

 

     :  درست، أكتب موضوعا مقاليا توضح فيه من خالل النص وما

      الوضعية التي أصبحت عليها روسيا بعد تفكك االتحاد السوڨياتي.  -

 التحوالت التي عرفتها على المستوى التنظيمي واالقتصادي واالجتماعي.  -

 

 -1-الخانة رقم 

 * م محطة أساسية لتأسيس 1897يعتبر مؤتمر بال  -

 * لتأسيس أساسيةم محطة 1917 يعتبر وعد بلفور  -

 *           يعتبر نظام االنتداب محطة أساسية لفرض -

-  

 -2-الخانة رقم 

 وطن قومي لليهود بفلسطين  -

 يونية العالميةالحركة الصه  -

 السيطرة البريطانية على فلسطين -

-  
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