
 

 

 نقط 7  لى وثيقة : التاريخ االشتغال ع

مكان األقنان أبا عن جد مغادرة األرض التي كانوا يزرعونها ، إذ كانوا مملوكين من طرف السيد فبإمكان هذا لم يكن بإ"  نص تاريخي

ى دفع الضرائب لسيده ... واعتبر القن شخصا منحطا ...مجبرا عل أعمال السخرةاألخير بيعهم أو معاقبتهم ، وكانت تفرض عليهم 

  . 52ص:  7777بيير ميلزا كتاب التاريخ سلسلة ناتان  " ...للسماح له بالحصول على نصيبه من الميراث أو للزواج من خارج جماعة األقنان

 ن 7                                                                                            شرحا تاريخيا    في النص   اشرح ما تحته خط  (7

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

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

 ن7                                                                   تين اللتين يتحدث عنهما النص الفئتين االجتماعياستخرج من النص  (5

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

 ن 5                                                                                 واجبات الفئة الدنيا نحو الفئة العليا استخلص من النص  (3

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

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

 ن 7                                محرومة منها ،في المجتمع الفيودالي ،فئة الدنيا ال بين ، من خالل النص ، بعض الحقوق التي كانت (4

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

 ن 5               في العصر الوسيط                      أذكر الفئات األخرى التي تشكل منها المجتمع الفيودالي في أوربا  ، من خالل ما درسته (2

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

 نقط 6  الجغرافيا أسئلة موضوعية : 

 ن 5                                                                                                                     أجب بصحيح أو خطأ       ( 7

 تر والكيلوغرام ...............................لتقوم تجارة الجملة على بيع السلعة بالوحدات الصغيرة  كالمتر وال*            

 ع التي يشتريها بلد من بلد أخر ............................لالصادرات هي الس *           

 * تعتبر وسائل المواصالت من أهم مقومات القطاع التجاري ......................           

 * تدخل التجارة والخدمات ضمن القطاع االقتصادي األول ..............................           

 ن 3                                                                                                                                                   ( عرف ما يلي :5

 .............................................................................................................................................................: التجارة *

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

 

 ...........................................................................................................................................................: الخدمات *

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

 ( حدد وضعية ميزان التجارة الخارجية للدولتين في الجدول 3

 وضعية الميزان التجاري  قيمة الواردات  قيمة الصادرات  الدولة 

 ..................................................................... $مليار  104 $مليار  164  5003اليابان  سنة  

 ..................................................................... $مليار  41 $مليار  7 5000مصر سنة 

 

 . نقط 7  التربية على المواطنة  الموضوع المقالي : 

 ات ، أكتب موضوعا مقاليا مجيبا عن األسئلة التالية : تعتبر القاعدة القانونية  أساس تنظيم العالقات بين األفراد والجماع

 ما هي خصائص القاعدة القانونية ؟  -

 ما مصادر القاعدة القانونية  ؟  -

 اعط أمثلة عن بعض القوانين المغربية .  -
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