
 
 
 
 
 
 
 

 في مادة االجتماعيات 1:المراقبة المستمرة رقم

 األسدوس الثاني
 8112/8112السنة الدراسية:    السنة الثالثة ثانوي إعدادي                  ..........       : ................  االسم

 ساعة واحدة -8112/ 12/10بتاريخ           :.........                              :.........................الفوجالنسب 
 

 الموضوع األول : التاريخ : االشتغال على وثيقة :                                                                 7 نقط

 إقرأ)ي( النص جيدا و أجب)ي( على األسئلة المرافقة له : 
 

لقدر ذا شاء اإ....إن جوهر القضية الذي يهمنا هو توسيع مجالنا الحيوي في اتجاه الشرق و ضمان المواد الغذائية ... و >>

 أن نتواجه مع الغرب فسيكون من األفضل أن نمتلك مجاال أكبر في الشرق ...

عيفا ضد يا ال تشكل سوى حاجزا ضإن مسألة بولونيا ال ينبغي فصلها عن حساباتنا مع الغرب... لهذا السبب فإن بولون

 روسيا، و ال يمكن بالتالي أن نبقي عليها ...<<.

.9197و.هوفر : " هتلر يعلن الحرب " سوي  9191/5/9من خطاب هتلر أمام قادة الجيش األلماني   

 

ن9                     حدد)ي( نوعية النص و مصدره.                                                           -9  

ن9                                                                  النص في إطاره الزمني و المكاني. ضع)ي( -2  

ن2                                                استخرج)ي( من النص المنطقة التي توسع فيها هتلر شرقا. -9  

ن2                                                                       .المجال الحيوي أللمانياتوسيع فسر)ي(  -4  

ن9                                            ركب)ي( فكرة أساس للنص.                                         -5  
 

 الموضوع الثاني: التربية على المواطنة : تعاريف و أسئلة موضوعية :                                      9نقط 

 9( عرف)ي( بما يأتي تعريفا تاما :                                                                                 2ن

التراث : -  

تراث غير مادي :  -  

إيكولوجيا :  -  

تنمية مستديمة :  -  

 2( صل)ي( بسهم معطيات الخانة رقم 9 بما يناسبها في الخانة رقم 2 :                                         2ن
 

2الخانة رقم   

موارد غير متجددة -  

تراثا مبنيا  -  

موارد طبيعية دائمة -  

تراثا غير مادي  -  

تراثا منقوال -  

 9( أجب)ي( بصحيح أو خطأ : 2ن 

وتطويره من خالل وزارتي الداخلية و السياحة..............تتمثل مهام الدولة في الحفاظ على التراث   -  

على الموارد الطبيعية ببالدي في وضع قوانين لحماية البيئة ...............حفاظ تتمثل آليات ال -  
 

 الموضوع الثالث : جغرافيا : صياغة موضوع مقالي :                                                        7 نقط  

 رغم االرغامات الطبيعية التي تواجه اليابان، فقد استطاعت أن تصبح قوة تكنولوجية عالمية .

أكتب)ي( موضوعا مقاليا توضح)ي( فيه :  -  

مظاهر القوة التكنولوجية اليابانية.  -          

فسر)ي( القوة التكنولوجية اليابانية.  -          

 

 

9الخانة رقم   

..تعتبر المدن العتيقة و المساجد و المدارس و األبواب . -  

 

تعتبر المعادن و مصادر الطاقة األحفورية  -   

لرقص المسرح الشعبي و اتعتبر الموسيقى األندلسية، و  -
 الجماعي...

 
تعتبر الطاقة الشمسية و الرياح ... -  




