
                                                                                                             

                                                                                                    مدة اإلنجاز: ساعة                      مادة االجتمـاعيـات 
 10/10/4102تاريخ اإلنجاز:                للمستوى:الثالثة إعدادي                       4102/4102السنة الدراسية: 

 
   ن 6                                                           أسئلة موضوعية ومصطلحات: :  مادة التاريخالموضوع األول : 

 

 ن 3: ريفا تاما المفاهيم التالية عرف تع -1

 

 العهد الجديد. -الملك الحسن الثاني –الملك محمد الخامس  –الميثاق األطلنتي  –ة الصهيونية العالمية المنظم –النازية 

 

 ن 1.1:  2بما يناسبها في الخانة رقم  1صل بسهم أحداث الخانة رقم  -2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن1.1 خطأ: أوأجب بصحيح ــ  3

 اإلسرائيلي.................. –مرحلة من مراحل الصراع العربي  1793تعد حرب أكتوبر  -

 ................يعد هجوم هتلر على النمسا سببا مباشرا للحرب العالمية الثانية . -

  ...............المعارضة في الحكم إلشراك 1771تم تنصيب حكومة التناوب سنة  -

 

 ن  7                                          مادة التربية على المواطنة :        في وضوع مقاليم صياغةالموضوع الثاني : 

 

سلوك منهج الخطاب والتحاور والتشاور  إلىنود أن نغتنم لقاءكم هذا فرصة سانحة أخرى لنؤكد...الدعوة  إننا: "نص

لمي يضمن ممارسة الشعائر الخاصة بكل فئة على حدة ضية الصالحة لتعايش حضاري عاالقواسم المشتركة واألر إليجاد

 " . اإللهيةويقيم دعائم السالم والطمأنينة بين النفوس وفق التعاليم 

 .1771يونيو11وأوربا  اإلسالمالمؤتمر الدولي حول العالقات بين  إلىالحسن الثاني  ممن رسالة للمرحو        

************************************************************************* 

 تشجيع الحوار بين األديان السماوية ونشر قيم التسامح  إلىيسعى المغرب دوما   -
 

 :   فيه توضحاكتب موضوعا مقاليا 
 

 .معنى حوار األديان -

 بين األديان السماوية لتحقيق األمن والسلم في العالم. الحواردور المغرب في تشجيع  -

 . موقفك من أهمية قبول االختالف والتعايش بين الديانات السماوية -

 

 ن  7                                                                         االشتغال على وثائق : : الجغرافية الموضوع الثالث  

 

 2113الصادرات والواردات اليابانية  نسبة : جدول 1الوثيقة 

 الواردات % لصادراتا% المواد

 مواد مصنعة

 محروقات ومواد أولية

 مواد فالحية

29% 

3% 

5% 

55 % 

39% 

45% 

 

 1الخانة رقم 

  ة على نفي سلطات الحماية الفرنسي إقدامأدى

 السلطان محمد إلى ...

  أسفرت عمليات الكفاح المسلح في المغرب

 ات عن..........خالل الخمسين

  أدت التطورات الداخلية في المغرب وظروف

 الحرب العالمية الثانية إلى ....

* انتقال الحركة الوطنية من المطالبة باالصالحات 

 إلى المطالبة باالستقالل 

* عودة محمد بن يوسف وحصول المغرب على 

 االستقالل.

 لك والشعب * اندالع ثورة الم

 لغاء الظهير البربري إ* 

 2الخانة رقم 
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 : 9الوثيقة 

االلكترونية  األجهزةلكتروني في اليابان بوثيرة سريعة، فقد فرض نفسه في البداية في مجال إل"...يتطور القطاع ا

يركز على المكونات  أصبحعلوميات الدقيقة وفي مرحلة ثالثة االهتمام بالم إلىالمعدة لخدمة العموم... ثم انتقل 

 ات الطاقة العالية جدا )الجيل الخامس(..." ذااللكترونية...التي غدت اليابان أول منتج لها...وكذا العقول االلكترونية 
             j.Martin.géographie du temp present.p67  

       ****************************************************************************************************** 
 

 ن  4:  مناسبمبيان  إلىحول معطيات الجدول  -4

 ن0: صف من خالل الجدول والمبيان صادرات وواردات اليابان  -4

 ن0: من خالل المبيان والنص أهمية المواد المصنعة في الصادرات اليابانية  -فسر -3

 ن0 . من خالل مكتسباتك أهمية المحروقات في الواردات اليابانية -         

 ن 4 : أكتب فقرة مركزة تبرز فيها االرغامات الطبيعية التي تواجه اليابان-2
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