
 

 

 

 

 

I.   نقط 7(االشتغال على الوثيقة  )   :التاريخ  :الموضوع األول  
  :وثيقة

ويكفي أن هذا ... عندما أصدر الفرنسيون الظهير البربري 6391ماي  61ان اللحظة الحاسمة في نشوء الحركة الوطنية المغربية جاءت في ...       

 .بة لكي تفضح التدخل الفرنسي في الشؤون االسالمية ونوايا فرنسا في التفرقة بين المسلمين الظهير البربري أتاح للحركة الوطنية فرصة مناس

 .631.، ص 01تاريخ المغرب في القرن ،  روم الندو

 :االسئلة

   (ن1) ............................................................................................................................................. :الوثيقة في اطارها الزمني و المكاني (ي)ضع-1

 (ن3) :ماتحته خط (ي)اشرح -0
 ............................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................  

 (ن1) :الوثيقة عوامل ظهور الحركة الوطنيةمن   (ي) استخرج -9
................................................................................................................................................................................................................................ 

 (ن1) :من الوثيقة أهداف سلطات الحماية من اصدار الظهير البربري (ي) حدد-4
................................................................................................................................................................................................................................ 

 (ن1) :اعتمادا على مادرست عامال داخليا ساهم في انتقال الحركة الوطنية من المطالبة باإلصالحات الى المطالبة باالستقالل (ي)فسر-5
......................................................................................................................................................................................................................................................... 

II.   نقط 6(  وأسئلة موضوعية  فتعار ي:)  مادة الجغرافيا: الموضوع الثاني 
   (ن2) :ليةالمصطلحات التا (ي)عرف-6

 الغنى الطبيعي:....................................................................................................................................................................................................................... 

 الضعف التنموي: .................................................................................................................................................................................................................. 

 (ن4) :في المكان المناسب  (x)عالمة  (ي)ضع-0

 خطأ صحيح لعبارةا

   تعرف نيجيريا تناقضا كبيرا يتجلى في الغنى الطبيعي و الضعف التنموي

   نيجيريا ثاني منتج للبترول في القارة االفريقية تعتبر

   الفسادأهمها مشاكل  عدة  من نيجيرياتعاني 

   نيجيريا بعدة اجراءات كان الهدف منها محاربة الفقرقامت 

 

III. نقط 7(  الموضوع المق الي  )  :التربية على المواطنة:  الموضوع الثالث         

 
 

 مساهمة المغرب في نشر السلم العالمي :0وثيقة

 المناطق السنوات

 الكونغو 6311

 الصومال 6339

 البوسنة والهرسك 6335

 هايتي 0114

 افريقيا الوسطى 0169

 :المطلوب

 .الخارجية للمغربالمبادئ التي تقوم عليها السياسة -:   أكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه مايليهذه الوثائق وممادرست اعتمادا على 

 .بالبعثات االممية مشاركة المغرب في حفظ السلم العالمي والمهام المنوطة-                                                                                                 

 .ابدي رأيك حول هذه السياسة-                                                                                                 

 .اجب خلف الورقة: ملحوظة

 و هللا ولي التوفيق                                               

 ئ السلم في  سياسة المغرب بعض مباد

 الخارجية

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

 االخرى مع احترام سيادتها واختياراتها

 ترسيخ قيم السالم والتعايش السلمي 

 بين الدول

 انقاد الحضارات من الدمار ومساعدة 

 .الشعوب المستضعفة

 

 
 :النقطة
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  2 فرض محروس رقم  

 موالي عبد هللاثانوية 
 التأهيلية بن حساين 

 مادة االجتماعيات
 مصطفى أيت عمر:ذ

 ...........................................: االسم

 4الثالثة ثانوي إعدادي :القسم

 ساعة واحدة: مدة االنجاز

 الدعوة الى التسامح والسلم: 9وثيقة 

تعايش السلمي والتسامح الديني واالنفتاح الفكري من صميم تعاليمنا ان التشبت بال

االسالمية وهذا مايجعلنا حريصين أشد الحرص على أن تسود أكثر فأكثر مبادئ السلم 

 .والتعايش في أمان بين مكونات المجتمع البشري
 .الخمسين لتأسيسها بمناسبة الذكرى 6335خطاب الراحل الملك الحسن الثاني وجهه لالمم المتحدة سنة 

 :6وثيقة




