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 :تعاريف و أسئلة موضوعية(     ن 6): اريخمادة الت: أوال 

 

.على إرجاعها مع ورقة التحرير، دون كتابة اسمك أو رقمك عليها( ي)احرص جابتك على هذه الورقة وإ( ي)اكتب   
 

(ن3)     :ي تعريفا تاما أتبما ي (ي) عرف: تعاريف . 1    

 .............................................................................................................................................:االنتداب

........................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................:النازية

........................................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................:الظهير البربري

........................................................................................................................................................  

 

:أسئلة موضوعية . 1    

  

                                                  (ن 1.1)     :2ناسبها في الخانة رقم بما ي 1بسهم معطيات الخانة رقم  ( ي) صل أـ

                                                             .  

 

 (ن  1.1)               : سبالفراغ بما ينا( ي) امأل ـ ب

 

 :أهم المعارك التي خاضوها ضد المحتل زعماء المقاومة المسلحة المغربية

 .................................................................................... ةــبـيـهــد الــمــأح

 ريــهــال .............................................................

 .................................................................................. يـابـطـخـم الـريـكـد الـبـد بن عـمـحـم

 

 

 

ابعد انجاز المطلوب دون كتابة اسمك أو رقمك عليهيجب إرجاع هذه الورقة مع ورقة التحرير :    ملحوظة   

 

 

2الخانة رقم  1الخانة رقم     

.أ ـ  تهديد السلم العالمي و إضعاف عصبة األمم ساهمت الوكالة اليهودية بعد وعد  ـ1 

 بلفور في                   

تحولها من المطالبة باإلصالحات إلى ب ـ 

.المطالبة باالستقالل  

حالفات بين األنظمة ـ ساهمت الت2

 الديكتاتورية في

تشجيع الهجرات وإقامة المدارس  .ـ  ج

  العسكرية في فلسطين والمستوصفات والثكنات

وسط في تجدر الحركة الوطنية  ـ ساهم 3

و لقاء أنفا و انتصار  الفئات الشعبية

فيالحلفاء في الحرب العالمية الثانية   

لى مؤسسات بناء دولة مغربية حديثة تقوم عـ  د

.سياسية و دستورية  
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االشتغال بالوثائق(  ن  7):  مادة الجغرافيا: ثانيا  

:1الوثيقة رقم   

2113/  2112خالل موسم  لواليات المتحدة األمريكية من اإلنتاج العالميلة يفالحالمنتجات الرتبة و حصة بعض   

دواجنال القمح  المنتجات الذرة الصوجا 

  %من اإلنتاج العالمي ب  الحصة 32 31  22 11

 الرتبة العالمية 1 1 1 3
Images économiques du monde 2114, Armand Colin, pp 105 ,106, 109 et121 (  بتصرف )    

 :2الوثيقة  رقم     

 
>>

مردوديته  بفضل، عالميا ولفقطاع الفالحة يصنف األ تتوفر الواليات المتحدة األمريكية على أقوى اقتصاد عالمي،   

  .األبحاث العلميةمن نتائج  و استفادته استخدامه للتكنولوجــية المتطورة المرتفعة و

 يلرئيس األمريكمما دفع ا، 2112اسات األزمة المالية لسنة أن االقتصاد األمريكي قد تضرر مؤخرا من انعك اَل إ   

على إصالح ضريبي اتجاه الطبقة الوسطى، وتدعيم قطاع التربية إلى سن سياسة اقتصادية تقوم  2113أوباما سنة 

.وتقوية مهارات الطبقة الشغيلة وتشجيع البحث العلمي
<< 

 

  www.lemoci.com   (بتصرف) 

                        

 :إلنجاز المطلوب الوثيقتين بتمعن( ي )اقرأ    

  (ن2)             ؛باألعمدةإلى مبيان  1الوثيقة في الواردة ( %)ب  العالمي اإلنتاجمن حصة المعطيات  (ي)حول  ـ1  

                                             (ن  1)حة الواليات المتحدة األمريكية     مظاهر قوة فال (ي) استخرج المبيان الذي أنجزته و1اعتمادا على الوثيقة ـ  2

 : 2من الوثيقة ـ   3

 (                                                                                ن1)                                                                            فالحة الواليات المتحدة األمريكية؛ قوة (ي) فسرـ 

 (ن1)                    المتحدة األمريكية للتغلب على مخلفات األزمة المالية الراهنة إجراءات الواليات (ي)استخرج ـ 

 (ن2). ةاألمريكيالواليات المتحدة قتصاد االمشاكل و التحديات التي يواجهها فيها  (ين)تبرزفقرة مركزة  (ي )اكتب  ـ 4   

 

 (.ن 7.  )موضوع مقالي  :بية على المواطنةمادة التر :ثالثا  

تدبيرا عقالنيا الستغاللها قصد المحافظة يفرض  إكراهات متعددة مماتواجه لكنها ، المغرب بتنوع موارده الطبيعيةيتميز   

 .عليها

 :يهف (ني)توضحموضوعا مقاليا  (ي)اكتب    

 .بالمغربو الغابوية  المائية  وضعية الموارد ـ

 .الموارد هذه على ظاحفال دور الدولة في ـ

 .في محيطك اءترشيد استعمال المل اقتراحك ـ
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