
 انممهكت انمغربٍت            

 وزارة انتربٍت انىطىٍت وانتعهٍم انعبنً

 وتكىٌه األطر وانبذث انعــــــــــــهمً

- كتببت انذونت انمكهفت ببنتعهٍم انمذرسً -

 األكبدٌمٍت انجهىٌت نهتربٍت وانتكىٌه

 بىنمبن –جهت فبس          

   I – (َمؾ  7) ثبئكاالشزغبل ػهٗ ٔ    :مبدة انتبرٌخ 

 1انٕثٛمخ        
 
 

 

 

 

 2 انٕثٛمخ

 

 

 

 3 انٕثٛمخ 

 

 

 

 :األسئهت

 (َمؾ  3)        :1اعزخشج يٍ انٕثٛمخ  -1          

 .دٔس يحًذ انخبيظ فٙ رمذٚى ٔثٛمخ انًـبنجخ ثبالعزمالل ×
 .سد فؼم عهـبد انحًبٚخ انفشَغٛخ ػهٗ يـبنت انحشكخ انٕؿُٛخ  ×

 (َمـخ  5, 1 )        :2 اعزخهض يٍ انٕثٛمخ -2

 .لشاس نجُخ انزحمٛك انًٕفذح يٍ ؿشف انشئٛظ ٔنغٌٕ ×
 .لشاس يؤرًش عبٌ سًٕٚ ×

 (َمـخ  1)  .رظٕس ْزهش نجُبء أنًبَٛب ػظًٗ  : 3حذد يٍ خالل انٕثٛمخ  -3

 (      َمـخ  5 ,1)    : ػشف رؼشٚفب ربسٚخٛب انًفبْٛى انزبنٛخ -4

 انمجبل انذٍىي    –         االوتذاة      –      ستقاللوثٍقت انمطبنبت ببال            
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 نىٍم شهبدة انسهك اإلعذادي

 (انرسمٍىنانمترشذىن )

 

ٙ رحذ سئبعخ ٔيٍ االجزًبع انًُؼمذ ثبنمظش انًهك... نمذ ُطؼك انفشَغٌٕٛ يٍ ٔثٛمخ انًـبنجخ ثبالعزمالل ))... 

ٔطم يجؼٕس ... ٔثؼذ يؼٙ أٚبو لهٛهخ ... ألش انًـهت انز٘ رمذو ثّ حضة االعزمالل انز٘ ... حًذ انخبيظي

ٔنى ًٚغ ٕٚو ٔاحذ ػهٗ ْزِ ... ٔلذ حشة ٔأٌ انًظهحخ رمزؼٙ فشع انٓذٔءنٛؤكذ أٌ انٕلذ ... فشَغٙ 

ٔكبَذ يجبصس فٙ انشثبؽ ٔعال ٔفبط، ٔرٕانذ ... انزظشٚحبد حزٗ ُأ نمٙ انمجغ ػهٗ األيٍٛ انؼبو نهحضة

...((االػزمبالد فٙ طفٕف انٕؿٍُٛٛ  

                            

 

  

لبؿؼزبْب رحذ ػغؾ َجهزشا ٔفشَغب اإال أٌ ... ك نهجالد انؼشثٛخ أٔفذ انشئٛظ ٔنغٌٕ نجُخ رحمٛ))... 
ٔػغ فهغـٍٛ  1222نكٍ يؤرًش عبٌ سًٕٚ ... ألٌ انهجُخ ألشد يششٔػٛخ يخبٔف انؼشة ... انظٓبُٚخ 

...((رحذ االَزذاة انجشٚـبَٙ  
57ص ربسٚخ انؼبنى انًؼبطش نًجًٕػخ يٍ األعبرزح ،                                        

ظم رنكٍ .  إٌ رظفٛخ حغبة فشَغب خـٕح ػشٔسٚخ أٔنٗ الثذ نكم أنًبَٙ يخهض يٍ إلشاسْب))... 
ٔانششؽ األعبعٙ نهٕطٕل إنٗ يغزٕٖ انذٔل انؼظًٗ ، ْٕ ... خـٕح ػمًٛخ إرا َحٍ اكزفُٛب ثٓزا انمذس

...((ٚؤيٍ نشؼجٓب يمٕيبد انجمبء ػهٗ يجبل حٕٛ٘( أنًبَٛب) إحشاصْب   
كفبحٙ: ْزهش، يٍ كزبثّ                                                                            

мфуу، طبعت мрсو  мррكتبة مذمذ انخبمس ، دراسبث وشهبداث نعبذ انذق انمرٌىً، ص   



 

 

 

 

 انممهكت انمغربٍت            

 وزارة انتربٍت انىطىٍت وانتعهٍم انعبنً

 وتكىٌه األطر وانبذث انعــــــــــــهمً

- كتببت انذونت انمكهفت ببنتعهٍم انمذرسً -

 األكبدٌمٍت انجهىٌت نهتربٍت وانتكىٌه

 بىنمبن –جهت فبس           
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 هبدة انسهك اإلعذادينىٍم ش

 (انمترشذىن انرسمٍىن)

 

 II - يبدح انجغشافٛب   -
      

.ٗ أعظ الزظبد انغٕقػذح رذاثٛش إلػبدح ثُبء الزظبدْب ػه 1222ارخزد سٔعٛب اثزذاء يٍ     

.رنك ـــــخوض -            

 III - مبدة انتربٍت عهى انمىاطىت -

 1 -  اشرح انمفبهٍم انتبنٍت :

    قٍم انمىاطىت   -   تىمٍت مستذٌمت                           

ٍ نكم يشكم يٍ انًشبكم انجٛئٛخ أعجبة يخزهفخ، ٔاَؼكبعبد عهجٛخ يزؼذدح، نكٍ اإلَغبٌ ًٚك -2

        .أٌ ٚغٛش عهٕكّ انغهجٙ نٛمهم يٍ حذرٓب     

.حذد انًشكهخ انزٙ رزحذس ػُٓب ْزِ انًمٕنخ  -أ            

       ، ثؼذ َمهّ إنٗ ٔسلخ اخزش يشكال ثٛئٛب ٔرُبٔنّ حغت خبَبد انجذٔل أعفهّ –ة           

   .رحشٚشن                  

سهبٍتاوعكبسبتهب ان اقتراح دهىل نتجبوزهب  انمشكهت انبٍئٍت أسبببهب 
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