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الوثيقة:1
انًُتجبث  /انًؤشزاث
انذرة
انصوجب
انقًح
انقطٍ

يؤشزاث حول أهى انًُتجبث انشراعيت ببنواليبث انًتحدة األيزيكيت سُت 2012
اإلَتبج
بًهيوٌ طٍ
27378
8271
6178
378

 %يٍ اإلَتبج
انعبنًي
32
3074
974
1474

انزتبت عبنًيب يٍ
حيث اإلَتبج
1
2
4
3

 %يٍ انصبدراث
انعبنًيت
2371
3775
2076
2977

انزتبت عبنًيب يٍ حيث
انصبدراث انفالحيت
1
2
1
1

http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx Source : USDA, NASS & FAS

الوثيقة:2

" إذا كانت قول االقتصاد األمريكي تعود إلى العديد من العوامل يصعب حصرها ،فإنه يمكن إبراز مجموعة من
العناصر ،أهمها التطور العلمي ق التفاعل بين المنافشة قتشجيع التجديد داخل الشركات  ،التطور الكبير لألسواؼ
المالية التي مكنت من تمويل المقاقالت قمراقبة تدبيرها .قسوؼ الشغل ذات القدرل الكبيرل على توفير فرص العمل
قسياسة اقتصادية مشجعة على إعادل تشغيل المقاقلة المفلشة (سياسة الفرصة الثانية) .هذف المؤهالت الخمشة تفشر
بشكل كبير النجاح االقتصادك للواليات المتحدل األمريكية"
http://www.universalis.fr/encyclopedie/etats-unis-d-amerique-le-territoire-et-les-hommes-economie

الوثيقة :3

"...منذ بداية القرـ  21تزايدات مشاهمة صناعات الجيل الثاني قالصناعات العالية التكنولوجيا لتصل إلىى  % 45مىن
االنتاج الصناعي الياباني .قهي التي جعلت من الياباـ قول تجارية كبرم ...قتحتل اليابىاـ رتبىة راةىدل فىي مجىاالت
الرقبوتيى ق الطاقىىة الشمشىىية ق التكنولوجيىىات الفاةقىىة الدقىىة( )nanotechnologiesقصىىناعة أليىىاػ الكىىاربوـ
قاألجهزل الرقمية"...
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Japon_activit économiques/185397

األسئلة:
 .1حوؾ (ك) المؤشرات الخاصة ب  %من الصادرات العالمية في الوثيقة  1إلى مبياـ باألشرطة باعتماد مقياس
 1سم =  02 (%5ـ)
 .2استخرج(ك) من الوثيقتين  1ق 3قالمبياـ اآلتي 01.5( :ـ )
ى من الوثيقة  1ق المبياـ مظاهر قول فالحة الواليات المتحدل األمريكية
ى من الوثيقة  3مظاهر القول التكنولوجية للياباـ
 .3فشر(ك) انطالقا من الوثيقة  2قول اقتصاد الواليات المتحدل األمريكية ( 01.5ـ )
 .4اكتب(ك) فقرل في حدقد  06أسطر تبرز المشاكل ق التحديات التي تواجه اقتصاد الواليات المتحدل
األمريكية ( 02ـ)
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الوثيقة 1
"يبدق المشتقبل المحتمل للبيئة قاتما :استنزاػ الموارد الطبيعيىة قتىدهور الوسىا المعيشىي قالشىرقط
الصحية لجودل الحيال .كل هذا يؤدك إلى تكلفة بيئية باهظة ،يدفع المجتمع قاألفراد ثمنها بأسعار مرتفعىة،
دقـ أـ يكوـ لهذف التكلفة الباهظة بالضرقرل أك تأثير عالجي ...فقا دمج البعد البيئي فىي جميىع مراحىل
االختيار التنموك يمكنه أـ يحل بعض هذف المعضالت البيئية ،فباإلضافة إلى الحد من تدهور الموارد ،سيخلق
موارد جديدل يمكن أـ تشاهم في التنمية االقتصادية قاالجتماعية للبالد".
http://www.hcp.ma/Gestion-durable-des-ressources-naturelles-et-de-la-biodiversite-au-Maroc_a845.html

الوثيقة 2
" قحىرصىا منهىا علىى إشىاعىة ثقىافىة المىواطنىة اإليكىولىوجيىة ،خىاصىة لىىدم الصغىىار قالشبىىاب،
بىادرت المىؤسشىة [مؤسشة محمد الشادس للبيئة] ،بشىراكىة مىع قزارل التىربيىة الىوطنيىة ،بىإطىىالؼ
بىرنىامىجىي "المىدارس اإليكىولىوجيىة" قالصحفيين الشبىاب مىن أجىل البيئىىة" قاللىذيىىن يهىدفىىاـ
علىى التىوالىي ،إلىى تىرسيىخ التىربيىة البيئيىة فىي المنىاهىج المىدرسيىة ،قإلىى تمكيىن الشبىاب مىىن
التعبيىر قالىدفىاع عىن الشلىوكيىات قأنمىاط الحيىال التىي تحتىرؿ البيئىة ،قالتحقيىىق فىىي قضىايىىا
بيئيىة قىريبىة مىن محيطهىم ،قالمشىاركىة فىي أنشطىة المىؤسشىة الىدقليىىة مىىن أجىىل التىربيىىة
علىى البيئىة"
يقتطف يٍ خطبة صبحبت انسًو انًهكي األييزة انجهيهت نال حسُبء أيبو اندورة انسببعت وانعشزيٍ نًجهس إدارة انًُتدى انوساري انعبنًي نهبيئت انتببع نبزَبيج األيى انًتحدة يٍ أجم انبيئت،
َيزوبي (كيُيب)  81 -فبزايز http://www.fm6e.org/ar.html 3182
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ى المشكالت البيئية ذات األبعاد الوطنية قالدقلية
ى اقتراح تدابير للمحافظة على الموارد الماةية قالغابوية قحماية البيئة
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 .1طبق (ك) دراسة منهجية البيوغرافيا التاريخية على شخصية الحشن الثاني مشتعينا بالمعطيات اآلتية(3ـ):
 :1961تولى الحكم
 :1929قلد بمدينة الرباط
 : 1975اعالنه المشيرل الخضران  :1999توفي اثر نوبة قلبية

 .2األسئلة الموضوعية 3( :ـ)
أى بعد نقل الجدقؾ إلى قرقة تحريرؽ ضع (ك) ( × ) في الخانة المناسبة 2(:ـ)
 يطلق مصطلح األنشلوس على:
 دخوؾ الجيوش النازية إلى مدينة براغ اؾ يكوسلوفاكية في مارس 1939
 ضم ألمانيا للنمشا سنة 1938
 غزق ايطاليا للحبشة سنة 1935
 نزقؾ الحلفان في سواحل النورماندك في يونيو 1944
 كتلة العمل الوطني:
 جيش التحرير المغربي الذك قاقؿ االستعمار قتأسص في 1955
 الحزب الذك قدؿ عريضة االستقالؾ في  11يناير 1944ؿ
 أقؾ حزب سياسي مغربي تأسص في سنة 1933
 حزب مغربي ناضل ضد االستعمار االسباني في المنطقة الشمالية من المغرب
ب ى بعد نقل الجدقؾ إلى قرقة تحريرؽ أجب (ك) بكتابة كلمة صحيح أق كلمة خطأ في الخانة
المناسبة( 1ـ)
 صدر قعد بلفور سنة 1917
 تم التوقيع على الميثاؼ األطلشي سنة 1943
 اندلعت ثورل المل ق الشعب سنة 1955
 ققعت معركة بوكافر التي انتهت باستشالؿ المقاقؿ عشو أقبشالؿ سنة 1933
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1ى موضوع االشتغاؾ على الوثاةق في مادل الجغرافيا (7ـ)
1ى يراعى في تحويل المؤشرات الخاصة ب  %من الصادرات العالمية إلى مبياـ باألشرطة اآلتي.............:
 الدقة في االنجازٌ1
ٌ1
 األساسيات :المقياس  /العنواـ2ى استخراج اآلتي 2.10 ..............................................................................................................................................................................................................................ن
أى من الوثيقة  1ق المبياـ مظاهر قول فالحة الواليات المتحدل األمريكية:
ى تنوع اإلنتاج ( أمثلة من الجدقؾ)...
ى ضخامة اإلنتاج ( مؤشرات من الجدقؾ)...نشب هامة من اإلنتاج العالمي في عدل مواد ( مؤشرات
من الجدقؾ)...
ى رتب متقدمة عالميا من حيث اإلنتاج ق التصدير( مؤشرات من الجدقؾ)...
ى نشبة هامة من الصادرات العالمية ( مؤشرات من الجدقؾ)...
ب ى من الوثيقة  2مظاهر القول التكنولوجية للياباـ :
مراتب راةدل قمتقدمة في صناعات الجيل الثاني قالصناعات العالية التكنولوجية( مؤشرات من
الوثيقة )3
3ى تفشير قول اقتصاد الواليات المتحدل األمريكية 2.10 ......................................................................................................................................ن
استخراج المؤهالت الخمشة من الوثيقة 2
4ى كتابة فقرل في حدقد  06أسطر تبرز المشاكل ق التحديات التي تواجه اقتصاد الواليات
المتحدل األمريكية  20 ...........................................................................................................................................................................................................................ن
ى مشاكل قتحديات طبيعية قبيئية
ى مشاكل قتحديات اقتصادية
ى مشاكل قتحديات اجتماعية
 20ن
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معايير قمؤشرات الجواب

 2ى موضوع مقالي في مادل التربية على المواطنة (7ـ)
الجانب المنهجي...................................................................................................................................................................................................................... :
ى مقدمة قخاتمة مناسبتين....................................................................................................................................................................................
ى قضوح قمنطقية التصميم....................................................................................................................................................................................
الجانب المعرفي :يراعى فيه تنوع قصحة المعلومات التاريخية المقدمة قتغطيتها للمطلوب التالي :
1ى المشكالت البيئية ذات األبعاد الوطنية قالدقلية

0ن
ٌ1
ٌ1

4ن

 استنزاػ الموارد الطبيعية (أمثلة) تدهور الوسا المعيشي قالشرقط الصحية لجودل الحيال(أمثلة) تلوث الهوان...ى التغيرات المناخية...
 2ى اقتراح تدابير للمحافظة على الموارد الماةية قالغابوية قحماية البيئة
تدابير للمحافظة على الموارد الماةية قالغابوية:

1

 دمج البعد البيئي في جميع مراحل التنمية الحد من تدهور الموارد... خلق موارد جديدل يمكن أـ تشاهم في التنمية االقتصادية قاالجتماعية للبالد2
 تدابير لحماية البيئة:
 إطىالؼ بىرامىج إيكىولىوجيىة على الصعيد المحلي(المؤسشة قالمدينة) تىرسيىخ التىربيىة البيئيىة فىي المنىاهىج المىدرسيىة، تمكيىن الشبىاب مىن التعبيىر عن الشلىوكيىات قأنمىاط الحيىال التىي تحتىرؿ البيئىةقالىدفىاع عىنها ...إشىاعىة ثقىافىة المىواطنىة اإليكىولىوجيىة
 -إنجاز تحقيىقات ،جداريات  ،معارض أشرطة توثيقية فىي قضىايىا بيئيىة محلية أق قطنية...

.
.
.
.

الجانب الشكلي  :سالمة التعبير عن القيم قالشلوكيات ذات العالقة بموضوع البيئة قالموارد
الطبيعية  ،شكل التقديم.............................................................................................................................................................................................

.ن
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6
 .1دراسة شخصية تاريخية من زاقية منهجية البيوغرافيا التاريخية....................................................
تطبيق دراسة منهجية البيوغرافيا التاريخية على شخصية الحشن الثاني من خالؾ اآلتي:
ى االسم قاللقب ق تاريخ الوالدل ق الوفال...
ى أهم األحداث التي أثرت في شخصيته...
ى أهم المنجزات التي قاؿ بها في فترل حكمه...

 .2التعامل الصحيح مع األسئلة الموضوعية...................................................................................................................
بعد نقل الجدا قؾ إلى قرقة تحريرؽ ضع (ك) عالمة ( × ) في الخانة المناسبة:
 يطلق مصطلح األنشلوس على:

 20ن
()ٌ 075
()ٌ 075
()ٌ 2

 20ن
()ٌ 2

 دخوؾ الجيوش النازية إلى مدينة براغ التشيكوسلوفاكية في مارس 1939
 ضم ألمانيا للنمشا سنة 1938

×

 غزق ايطاليا للحبشة سنة 1935
 نزقؾ الحلفان في سواحل النورماندك في يونيو 1944

 كتلة العمل الوطني هي:
 أقؾ حزب سياسي مغربي تأسص في سنة 1933

×

 الحزب الذك قدؿ عريضة االستقالؾ في  11يناير 1944ؿ
 جيش التحرير المغربي الذك قاقؿ االستعمار في عدل مناطق ق تأسص في 1955
 حزب مغربي ناضل ضد االستعمار في االسباني في المنطقة الشمالية من المغرب
بعد نقل الجدقؾ إلى قرقة تحريرؽ أجب (ك) بكتابة كلمة "صحيح " أق كلمة "خطأ" في الخانة
المناسبة





صدر قعد بلفور سنة 1917
تم التوقيع على الميثاؼ األطلشي سنة 1943
اندلعت ثورل المل ق الشعب سنة 1955
ققعت معركة بوكافر التي انتهت باستشالؿ المقاقؿ عشو أقبشالؿ سنة 1933
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خطأ
خطأ
صحيح

()ٌ 1

