
 

                                                                                                         

                                                                                                    مدة اإلنجاز: ساعة                      مادة االجتمـاعيـات 

                          03/05/2017تاريخ اإلنجاز:               للمستوى:الثالثة إعدادي                      2016/2017السنة الدراسية: 

 (ن7) :                                                                                     التاريخ:االشتغال على وثيقة مادة

كما أقرت عصبة  ...وأصدرت وعد بلفور 1918ــ  1917استولت بريطانيا على فلسطين بين "...   :نص تاريخي  

بإنهاء االنتداب و إيقاف الهجرة  1936االمم نظام االنتداب فيها... إال أن الحركة الفلسطينية العربية طالبت سنة 

 اليهودية ... وإقامة دولة عربية على كل أرض فلسطين 

 1939طانيا في ماي يومع احتمال اندالع حرب متعددة الجبهات مع ألمانيا واليابان وإيطاليا ... أصدرت بر      

د إلى دولتين إحداهما يهودية وبتسوية تقوم على أساس تقسيم البال ...قرارا يتضمن كبح جماح الهجرة اليهودية
عربية ... رفضه الفلسطينيون و العرب و أطلقوا العنان للمقاومة ضد الصهاينة في المدن والقرى ... وكان  واألخرى

 االستيالءماليا وسياسيا من طرف بريطانيا و تدريجيا تمكنت قوات الهاكانا من صهاينة في فلسطين يتلقون دعما ال
 "  عربي ...على االجزاء العربية نتيجة افتقار العرب الى التنظيم وضعف التعاون االقليمي ال

                             37ــ30ص   1ج  406بيني موريس: مولد مشكلة الالجئين الفلسطينيين / مجلة عالم المعرفة . عدد              

      :التالية األسئلةالنص جيدا تم اجب عن  اقرأ

 ن(1): النص ومصدره صاحبحدد  -1

        ن(1) : ضع النص في سياقه الزمني -2

              ن2 : استخلص من النص -3

 ن(2):من النص فشل الرد العربي الفلسطيني فسر  -4

 ن1: صغ فكرة عامة للنص -5

 ن(6) :                                                                 موضوعية وأسئلة تعار يفعلى المواطنة: التربية

        (ن3):اختر ثالثة من المفاهيم التالية ثم عرفها -1

 ـــ رابطة الدول المستقلة ــــ إعادة التوطين ـــ دول البلطيق ـــ السيلكون فالي البروسترويكا ـــ  النظام االشتراكي -

 (ن1.5)اجب بصحيح أو خطأ :  -2

 ..................................  تساهم قوة الفالحة والصناعة في ضعف التجارة االمريكية  -
 ................................. اعتمدت اليابان في تفوقها التكنولوجي على تأهيل العنصر البشري -
 فائضا رغم تراجع الفالحة والصناعة ......................حققت تجارة روسيا  -

 (ن1.5):صل بسهم  -3

 التوطين الصناعي*                            * للتخفيف من التبعية للخارج إعادةتنهج الواليات المتحدة االمريكية سياسة ـــ 
 تطبيق سياسة الخوصصــة ـــ تهتم اليابان بالطاقة النووية والطاقة الجيوحرارية و الكهرمائية *                             * 

 تقــــال روسيــــا الى نظــــام اقتصـــــاد الســوق *                             * للتــــخفيـــف مــن التـــلوث ـــ من مظــــاهر ان
 

 ن(7)                                                                             : مادة الجغرافيا:صياغة موضوع مقالي
 

مشكالت بيئية تهدد توازنه االيكولوجي من بينها : االحتباس الحراري وثقب األزون وتدهور  يعاني كوكب األرض من عدة
 .التربة..

 اختر مشكال بيئيا  -جهود المغرب لحل مشكلة البيئية دوليا   –تعريف المشكلة البيئية  - :فيه تبينب موضوعا مقاليا تاك
 حلول للحد منه.  ثالثواقترح 

 السياسة البريطانية في فلسطين  : -
 رد فعل الفلسطينيين و العرب ضد السياسة البريطانية و اليهود -
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