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المترشحون الرسميون واألحرار

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

www.9alami.info

لجهة الشاوية ورديغة

 Iـ مادة الجغرافيا :

االشتغال بوثيقتين  5 :ن

الوثيقة:1تطور قيمة المبادالت التجارية للواليات المتحدة األمريكية (بمليار دوالر)
السنوات
قيمة الصادرات
قيمة الواردات

2222

2225

2212

418
1261

1111
6112

1841
6612

الوثيقة  : 2ورد في تقرير عن االقتصاد األمريكي( 12يونيو )2212مايلي:
" ...ومن بين اآلثار السلبية األخرى للركود االقتصادي األخير ،ما يتعلق بفقدان الوظائف وارتفاع معدل البطالة ،حيث عانى
ُخ ُمس العمال مابين 11و 68عاما من البطالة منذ نهاية عام  ،6118وشملت األزمة رواتب ربع الموظفين بالتخفيض ...كما
انخفضت أثمان العقارات وقيمة األسهم في األسواق المالية بأكثر من "... %62
)WWW.islammemo.cc/akhbar/American(02/05/2013

األسئلة :
 -1حول المعطيات الواردة بالوثيقة  1إلى مبيان باألعمدة3( .ن)
 -2صف ـ انطالقا من الوثيقة 1أو المبيان خصائص المبادالت التجارية األمريكية2( .ن)
 -3بين -انطالقا من الوثيقتين (1و )2ثم من مكتسباتك  -المشاكل والتحديات التي تواجهها الواليات المتحدة األمريكية2(.ن).
ΙΙـ مادة التاريخ 5(:ن)
تميزت فترة ما بعد الحرب العالمية األولى بظهور أنظمة ديكتاتورية ،شكلت تهديدا للسلم العالمي.
أكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه :
ـ الظروف العامة التي ساهمت في وصول النازية إلى السلطة بألمانيا.
ـ إجراءات النظام النازي السياسية والعسكرية المسببة الندالع الحرب العالمية الثانية.
ΙΙΙـ مادة التربية على المواطنة  6(:ن)
1ـ عرف مايلي3( :ن)
ـ البيئة .
ـ التنمية المستديمة .
ـ حوار األديان
 -2انقل الجدول إلى ورقة تحريرك ثم ضع عالمة ( )+في الخانة المناسة 3( .ن)

www.9alami.info
االقتراحات
 يعتبر تدهور طبقة األوزون من المشاكل البيئية الكبرى في العالم. تنبني السياسة البيئية في المغرب على أسس تشريعية وتحفيزية. صادق المغرب على اتفاقية قمة ريو 1992حول البيئة والتنمية المستدامة .ـ المجتمع المدني ليس معنيا بقضايا المحافظة على البيئة.
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المعامل1 :
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مادة االجتماعيات
المترشحون الرسميون واألحرار
سلم التنقيط

عناصر اإلجابة
 Iـ مادة الجغرافيا2 :ن
1ـ يراعى في تحويل المعطيات الواردة بالوثيقة  1إلى مبيان باألعمدة مايلي:
ـ دقة رسم محوري األفاصيل و األراتيب واختيارمقياس مناسب؛ ..............................................................
ـ دقة تحويل المعطيات؛ (تمثيل صادرات وواردات كل سنة منفصلة عن السنة األخرى) .................................
ـ العنوان؛..................................................................................................................................
ـ المفتاح؛ .................................................................................................................................
ـ جمالية المبيان.........................................................................................................................
6ـ وصف خصائص المبادالت التجارية األمريكية.............................................................................................
ـ تطور قيمة الصادرات والواردات...
ـ ارتفاع قيمة الواردات عن قيمة الصادرات < عجز في الميزان التجاري.
1ـ تبيان المشاكل والتحديات التي تواجهها الواليات المتحدة األمريكية...................................................................
ـ انطالقا من الوثيقتين 1و :6العجز في الميزان التجاري ،ارتفاع معدل البطالة وتخفيض أجور ربع الموظفين،
انخفاض أثمان العقارات وقيمة األسهم.
ـ انطالقا من المكتسبات:التركيز على مشكلي :فائض االنتاج ...والمنافسة الخارجية...
 – ΙΙمادة التاريخ2( :ن)
* الجانب المنهجي..................................................................................................................................:
ـ مقدمة مناسبة .
ـ تصميم منطقي ومالئم.
ـ خاتمة مناسبة.
* الجانب المعرفي .................................................................................................................................:
ـ الظروف العامة التي ساهمت في وصول النازية إلى السلطة بألمانيا:
ـ االضطرابات السياسية الداخلية الناتجة عن مخلفات الحرب ...
ـ األزمة االقتصادية وانعكاساتها االجتماعية...
ـ إجراءات النظام النازي السياسية والعسكرية المسببة الندالع الحرب العالمية الثانية :
ـ االنسحاب من عصبة األمم ...
ـ إعادة التجنيد والعمل على تقوية الجيش األلماني...
ـ إعاد تسليح رينانيا ...
ـ تكوين تحالف دول المحور...
ـ التوسعات األلمانية :ضم إقليم السار ،إنشاء وحدة األنشلوس بضم النمسا ،غزو تشيكولوسلوفاكيا وبولونيا...
* الجانب الشكلي ..................................................................................................................................:
-ΙΙΙمادة التربية على المواطنة1( :ن)
-1التعريف...........................................................................................................................................:
ـ حوار األديان .
ـ البيئة .
ـ التنمية المستدامة .
 -6وضع عالمة ( )+في الخانة المناسة كاآلتي ...............................................................................................
االقتراحات
ـ يعتبر تدهور طبقة األوزون من المشاكل البيئية الكبرى في العالم.
ـ تنبني السياسة البيئية في المغرب على أسس تشريعية وتحفيزية.
ـ صادق المغرب على اتفاقية قمة ريو 1886حول البيئة والتنمية المستدامة .
ـ المجتمع المدني ليس معنيا بقضايا المحافظة على البيئة.
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