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 (ن7)                                                                            ال على وثائقغاالشت: التارٌخ   -/ أوال
    
 
 
 
 
 
 
 

 

  ثم أجب عن األسئلة التالٌة. اقرأ النص جٌدا.                   
 ن1: الفترة الزمنٌة التً تدور فٌها أحداث النص حدد  -/1
 (ن3)   من النص شكل مواجهة المغاربة لالحتالل الفرنسً واالسبانً قبل الثالثٌنٌاتاستخرج  -/2
 (ن1)    : ركب فكرة عامة للنص  -/3
 وجزة تبٌن فٌها الظروف الجدٌدة التً ساهمت فً خلق تغٌر جذري فً مواقف الحركة الوطنٌةأكتب فقرة م -/4
                                  (ن2)    .من االستعمار بعد الحرب العالمٌة الثانٌة  
 
 

 (ن6)                                                 : ومصطلحاتأسئلة موضوعٌة :  التربٌة على المواطنة  : ثانٌا 
 ن3:  شرحا تاما  اشرح المفاهٌم التالٌة -1

 .تعاٌش سلمً  –القانون اإلنسانً الدولً  –الحراسة النظرٌة  –مقاربة تشاركٌة  –النزاهة  –الشفافٌة  -
                  ن3:  فً الخانة المناسبة  Xضع عالمة  -2

 خطأ صحٌح العبارات
   المدنً كسالح وقائً من الفسادشعارا موضوعا على رأس الحكومة والمجتمع أصبحت كلمة التخلٌق  -

مؤسسة تنظر فً القضاٌا البٌئٌة والرٌاضٌة والتربوٌة  اإلنسانتعتبر مؤسسة المجلس الوطنً لحقوق  -
 .والنظر فً شكاٌات وتظلمات المواطنٌن

  

   ...كان المغرب على مر العصور ملتقى التسامح والتساكن وموئال للتعاٌش والتفاهم -

 
 (ن7)                                                                        :  موضوع مقالً  : الجغرافٌا  :اثالث 
 

من روسٌا بلدا تابعا للبلدان المجاورة فً المٌدان عل واستقالل جمهورٌاته، ج 1991تفكك االتحاد السوفٌاتً سنة  إن: "نص
 .الصناعً

والتفكك فً ...استٌراد بعض المعادن إلىنه مع ذلك ٌضطر إكان هذا البلد الغنً بثرواته الطبٌعٌة ٌحقق االكتفاء الذاتً، ف وإذا
 ".  جدٌدة أسسعلى  اإلنتاجًظامها تنظٌم ن إعادةالمجال الصناعً السوفٌاتً أضر باالقتصاد الروسً، مما حتم على روسٌا 

 130: ص اعٌات للسنة الثالثة ثانوي اعكتاب التجدٌد فً االجتم                                                                           

 
 :  درست، اكتب موضوعا مقالٌا توضح فٌه من خالل النص وما

 .د تفكك االتحاد السوفٌاتً بععلٌها روسٌا  أصبحتالوضعٌة التً  -
 .التحوالت التً عرفتها روسٌا على المستوى التنظٌمً واالقتصادي واالجتماعً -

 ...منعطفا جدٌدا فً تارٌخ الحركة الوطنٌة  1444تعتبر سنة " : نص
شملت مختلف ...ت مقاومة مسلحةحٌث ظهر...فمقاومة المغاربة لالحتالل الفرنسً واالسبانً انطلقت منذ التوقٌع على معاهدة الحماٌة

لبداٌة كة سٌاسٌة فً المدن، وتمٌزت فً اتخمد هذه المقاومة، انطلقت حر أنوقبل . 1434األقالٌم المغربٌة، واستمرت حتى سنة 
ساهمت ، وبالمساواة فً الحقوق بٌن المغاربة واألجانب، ولكن بعد الحرب العالمٌة الثانٌة بإصالحاتباعتدال مطالبها، حٌث طالبت 

 " ظروف جدٌدة فً خلق تغٌر جذري فً مواقف الحركة الوطنٌة من االستعمار
  101ص  2002فبراٌر  77.77مجلة المناهل العدد . آسٌة بنعدادة ، الملك محمد الخامس والمطالبة باالستقالل                                

  

Genious
Typewritten text
www.9alami.com


