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الال يكتبيكتب أيأي شيئشيئ فيفي هذههذه
الخانةالخانة

(خاصخاص باالدارةباالدارة)
الرمزالرمز:..........................

20 النقطةالنقطة النهائيةالنهائية علىعلى
......../

االختبار الموحد
المحلي

ـ مادة االجتماعيات ـ
س 1 مدة االجناز

الثانوية االعدادية
حممد بن عبدالكرمي
اخلطابي ـ طنجة ـ

االسماالسم:........................
القسمالقسم:........................
الرقمالرقم:........................

........................: 20 النقطةالنقطة النهائيةالنهائية علىعلى الرمزالرمز (خاصخاص باالدارةباالدارة)................
1ـ مادة الجغرافية (7ن)

نصنص جغرافيجغرافي:
منمن 3/2 ارتبطتارتبطت البلدانالبلدان المغاربيةالمغاربية باالتحادباالتحاد األوروبياألوروبي وأبرمتوأبرمت معهامعها جلجل المبادالتالمبادالت التجاريةالتجارية...وانوان "
التجارةالتجارة الخارجيةالخارجية للجزائرللجزائر والمغربوالمغرب وتونسوتونس تتمتتم معمع أورباأوربا. وأنوأن نصفنصف صادراتصادرات الجزائرالجزائر وتونسوتونس تتجهتتجه

نحونحو ثالثةثالثة بلدانبلدان وهيوهي فرنسافرنسا وايطالياوايطاليا واسبانياواسبانيا ...."
" االندماجاالندماج االقليمياالقليمي وبناءوبناء اتحاداتحاد المغربالمغرب العربيالعربي " 2001 األسعداألسعد محمدمحمد

استعناستعن بالنصبالنص وبرصيدكوبرصيدك المعرفيالمعرفي وأجبوأجب علىعلى مايليمايلي:
1ــ سمسم البلدانالبلدان المغاربيةالمغاربية واذكرواذكر عددعدد بلدانبلدان االتحاداالتحاد

األوروبياألوروبي:..................................................
.....................................................................................................

.................................................................................................(2نن)
2ــ استخلصاستخلص منمن النصالنص وضعيةوضعية عالقةعالقة المغربالمغرب العربيالعربي ببلدانببلدان االتحاداالتحاد

األوروبياألوروبي:................................
....................................................................................................

.................................................................................................(2نن)
3ــ فسرفسر تأثيرتأثير هذههذه الوضعيةالوضعية علىعلى تكتلتكتل بلدانبلدان اتحاداتحاد المغربالمغرب

العربيالعربي:..........................................
...................................................................................................

.................................................................................................(1نن)
4ــ اقترحاقترح حلوالحلوال بديلةبديلة لهذهلهذه الوضعيةالوضعية تساعدتساعد علىعلى تحقيقتحقيق التكتلالتكتل االقليمياالقليمي " اتحاداتحاد المغربالمغرب العربيالعربي

................"
...................................................................................................

................................................................................................(2نن)

مادة التربية على المواطنة (6ن) 2ــ

يعتبريعتبر المرفقالمرفق العموميالعمومي أداةأداة لحللحل مشاكلمشاكل المجتمعالمجتمع وتحقيقوتحقيق التنميةالتنمية.
اكتباكتب موضوعاموضوعا مقاليامقاليا تعرفتعرف بالمرفقبالمرفق العموميالعمومي وتبينوتبين فيهفيه عالقةعالقة المرتفقالمرتفق والموظفوالموظف بهذابهذا المرفق،المرفق،

مقترحامقترحا فيفي الختامالختام حلوالحلوال للنهوضللنهوض بهبه.
....................................................................................................
...................................................................................................

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

....................................................................................................
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(7ن) مادة التاريخ 3ــ
يعتبريعتبر لنينلنين " االمبرياليةاالمبريالية أعلىأعلى مراحلمراحل الرأسماليةالرأسمالية "

Coquosky -Vidrovich C. "Hisoire de L'impérialisme

1ــ عرفعرف ماما يلييلي:
الرأسماليةالرأسمالية:......................................................................................

.............................................................................................(5،،0نن)
االمبرياليةاالمبريالية:.....................................................................................

..............................................................................................(5،،0نن)
2ــ صنفصنف داخلداخل الجدولالجدول التاليالتالي: (3نن)

مبررانمبرران لالمبرياليةلالمبريالية دافعاندافعان لالمبرياليةلالمبريالية
...................................................

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

3ــ أنجزأنجز خطاخطا كرونولوجياكرونولوجيا وو وطنوطن فيهفيه تواريختواريخ استعماراستعمار البلدانالبلدان التاليةالتالية فيفي اطاراطار الحركةالحركة االمبرياليةاالمبريالية:
10 لكللكل 1cm (السلمالسلم: 1912 المغربالمغرب ــ 1882 ــ مصرمصر 1881 ــ تونستونس 1830 الجزائرالجزائر

سنواتسنوات)
...................................................................................................(2نن)

4ــ سمسم داخلداخل الخطالخط الكرونولوجيالكرونولوجي نوعنوع االحتاللاالحتالل المفروضالمفروض علىعلى الجزائرالجزائر وو علىعلى
المغربالمغرب.........................(1نن)
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