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 الوثيقة رقم:1 بعض المعطيات اإلحصائية حول اقتصاد كل من اليابان ونيجريا)2007(

معدل الدخل الفردي 

 السنوي بالدوالر

 إنتاج الغاز

3)مليار م  

 إنتاج البترول 

 )مليون طن(

 

 اليابان         0,7 2,9 37050

 نيجيريا        121,9 21,8 430
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 الوثيقة رقم 2:نص

 

والر من مليار د 12,2 ...أن1993تبر الفساد من اكبر العقبات التي تواجه التنمية في نيجيريا ...فقد ابرز تقرير رسمي اجري سنة يع

ة عائدات النفط قد وضعت في حسابات شخصية...لقد انتشر الفساد في جميع مستويات الوظيفة العمومية,فالرشوة ونهب األموال العمومي

                                                         ذلك إلى إضعاف االقتصاد... وأدىساهما في سوء التسيير وتبذير الترواث الوطنية بنيجيريا,

Afrique relance 146التجديد في االجتماعيات ص                                                                                                           

              المطلوب:

ن 2.يابان ونيجريا إلى مبيان مناسب في ال  ــــ حول إنتاج البترول 1  

ــــ اعتمادا على الجدول والمبيان :  2  

ن  0.5      .البترول والغاز الطبيعي في اليابان ونيجيريا  إنتاجــــ  صف     

ن 0.5     في البلدين . الناتج الوطني الخام للفردــــ  صف     

       ن 2تعاني منه نيجيريا.             ــــ  فسر من النص التناقض الذي 3

 4 – اعتمادا على ما درست اكتب فقرة تبين فيها المجهودات التي تبدلها نيجيريا لتجاوز مشاكلها .2  ن 

 مادة التربية على المواطنة:صياغة موضوع مقالي                                                             7 ن

 يعد المغرب فاعال دوليا في مجال حفظ السلم العالمي.

 اكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه ما يلي:

 ــــ  المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية للمغرب.

لم في العالم.حفظ السلــــ  المبادرات التي يقوم بها المغرب   

.ــــ  موقفك من السياسة التي يتبعها المغرب لحفظ السلم العالمي  

 مادة التاريخ:مفاهيم وأسئلة موضوعية :                                                                        6 ن

ن 3تعريفا تاما.   وعرفها التالية  اختر ثالثة من المفاهيم  ـــــ  1  

  ور ــــ  مغربة االقتصاد الوطني.النشلوس ــــ عريضة االستقالل ـــــ مؤتمر أنفا ــــ االنتداب ــــ وعد بلفا

 

     ن 1,5ـــ  ضع عالمة أمام الجواب الصحيح :     2

 العبارة صحيح  خطا

1933عين هتلر مستشارا أللمانيا  سنة     

ريق المسيرة الخضراءعن ط 1958استرجع المغرب إقليم طرفاية سنة     

1921حمو الزياني من هزم الفرنسيين في معركة أنوال  سنة  أو تمكن موحا    

 

ن 1,5ــــ  امال الفراغ بما يناسب  :    3  

 التاريخ                             الحدث                              

        .................................................                          1930ماي  16 

 ........................................................ صدور وعد بلفور                       

1953غشت  20 ......................................................  
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