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الثانوية االعدادية
حممد بن عبدالكرمي
اخلطابي ـ طنجة ـ
االسم........................:
االسم
القسم........................:
القسم
الرقم........................:
الرقم

االختبار الموحد
المحلي
ـ مادة االجتماعيات ـ
مدة االجناز  1س

باالدارة(................
خاص باالدارة
الرمز )خاص

دورة  23 ، 22 ، 21يناير
2008
ال يكتب أي شيئ في هذه
الخانة
باالدارة(
خاص باالدارة
)خاص
الرمز..........................:
الرمز
النقطة النهائية على 20
......../

النقطة النهائية على ........................: 20

1ـ مادة الجغرافية )7ن(
جغرافي:
نص جغرافي
" ارتبطت البلدان المغاربية باالتحاد األوروبي وأبرمت معها جل المبادالت التجارية...وان  3/2من
التجارة الخارجية للجزائر والمغرب وتونس تتم مع أوربا .وأن نصف صادرات الجزائر وتونس تتجه
نحو ثالثة بلدان وهي فرنسا وايطاليا واسبانيا "....
األسعد محمد  " 2001االندماج االقليمي وبناء اتحاد المغرب العربي "

مايلي:
استعن بالنص وبرصيدك المعرفي وأجب على مايلي
1ـ سم البلدان المغاربية واذكر عدد بلدان االتحاد
األوروبي..................................................:
األوروبي
.....................................................................................................
ن(
2).................................................................................................ن
2ـ استخلص من النص وضعية عالقة المغرب العربي ببلدان االتحاد
األوروبي................................:
األوروبي
....................................................................................................
ن(
2).................................................................................................ن
3ـ فسر تأثير هذه الوضعية على تكتل بلدان اتحاد المغرب
العربي..........................................:
العربي
...................................................................................................
ن(
1).................................................................................................ن
4ـ اقترح حلوال بديلة لهذه الوضعية تساعد على تحقيق التكتل االقليمي " اتحاد المغرب العربي
"................
...................................................................................................
ن(
2)................................................................................................ن

2ـ مادة التربية على المواطنة )6ن(
التنمية.
يعتبر المرفق العمومي أداة لحل مشاكل المجتمع وتحقيق التنمية
اكتب موضوعا مقاليا تعرف بالمرفق العمومي وتبين فيه عالقة المرتفق والموظف بهذا المرفق،
به.
مقترحا في الختام حلوال للنهوض به
....................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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3ـ مادة التاريخ )7ن(

يعتبر لنين " االمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية "
Coquosky -Vidrovich C. "Hisoire de L'impérialisme

يلي:
1ـ عرف ما يلي
الرأسمالية......................................................................................:
الرأسمالية
ن(
0،،5).............................................................................................ن
االمبريالية.....................................................................................:
االمبريالية
ن(
0،،5)..............................................................................................ن
ن(
التالي3) :ن
2ـ صنف داخل الجدول التالي
مبرران لالمبريالية
دافعان لالمبريالية
................................................... ..................................................
................................................. ..................................................
االمبريالية:
3ـ أنجز خطا كرونولوجيا و وطن فيه تواريخ استعمار البلدان التالية في اطار الحركة االمبريالية
السلم 1cm :لكل 10
)السلم
الجزائر  1830ـ تونس  1881ـ مصر  1882ـ المغرب 1912
سنوات(
سنوات
ن(
2)...................................................................................................ن
4ـ سم داخل الخط الكرونولوجي نوع االحتالل المفروض على الجزائر و على
ن(
المغرب1).........................ن
المغرب
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