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أوال ـ ماد ة التربية على المواطنة :االشتغال بالوثائق ( 70نقط )
الوثيقة :1
"هؤالء األطفال ...ال نريد أن نراهم محرومين من الغابات و المحيطات ...ومن كل الموارد الطبيعية. ..إن
المملكة المغربية ،ومنذ لقاء ريو دي جانيرو سنة  1992الذي دق ناقوس الخطر بالنسبة لقضية المناخ  ،قد
انخرطت.. .في الجهود...التي يبذلها المجتمع الدولي  ،وما الميثاق الوطني للبيئة ومخطط المغرب األخضر...
والقانون المعتمد مؤخرا حول النفايات البالستيكية إال تعبيرا عن هذا االلتزام  ...كما أن المملكة  ...أصبحت
...أحد أهم الفاعلين في مجال االنتقال الطاقي في العالم"...
من خطاب الملك محمد السادس في قمة المناخ بباريس نونبر .2111

الوثيقة : 2

.

" ...القرآن الكريم دعا...إلى عدم استفزاز أهل الكتاب ...ونبذ الكراهية المؤثرة في التعامل معهم...وسنة جدنا
صلى هللا عليه وسلم...فيها أوصى خيرا باليهود و النصارى ...إننا بوصفنا أمير المؤمنين ..نحرص على
االستمرار على ما درج عليه أسالفنا األماجد ...ما قام به جدنا السلطان المولى الحسن من إهداء أرض تقوم
عليها الكنيسة االنجليكانية في طنجة ...كما نذكر قيام جدنا ...محمد الخامس بحماية اليهود المغاربة من بطش حكم
فيشي المتحالف مع النازية ،وما بادر به والدنا ...من استقبال البابا يوحنا بولس الثاني في أول زيارة له لبلد
إسالمي ...إن عالمنا اليوم في حاجة إلى قيم ...تقوي فينا...التسامح و المحبة ...من اجل حياة خالية من
...التطرف والحقد"...
من خطاب الملك محمد السادس إلى المشاركين في مؤتمر حول " حقوق األقليات الدينية في الديار االسالمية" مراكش يناير .2112

بعد قراءتك المتأنية للوثيقتين أجب (ي)عن األسئلة اآلتية :
 1ـ عرف (ي) ما يأتي تعريفا سليما 1.1(.......................................................................:ن)
ـ الموارد الطبيعية ـ لقاء ريوديجانيرو ـ التسامح .
 2ـ استخرج (ي) من الوثيقتين ما يأتي 2(......................................................................:ن)
ـ من الوثيقة  : 1مظاهر التزامات المغرب الدولية حول التغيرات المناخية؛
ـ من الوثيقة  : 2مبادرات المغرب في مجال حوار األديان ومرجعياتها.
 3ـ صغ (ي) الفكرة األساس للوثيقتين 1(........................................................................ن)
 4ـ أكتب (ي) فقرة ـ في حدود ستة أسطر ـ تشخص(ين) فيها مشكلة بيئية محلية ذات بعد وطني
مقترحا(ة) حلوال مناسبة لــهــا )2.1(..........................................................................

أنـظـر(ي) خـلـفه... /...

www.9alami.info

امتحانات نيل شهادة السلك اإلعدادي
االمتحان الجهوي الموحد
2
2

المادة :االجتماعيات

الــــــــدورة :يونيو 2112
المستـــــوى :الثالثة اإلعدادية
مدة اإلنجـاز 1 :ساعة و 11د
المعامـــــــل1 :

ثانيا ـ مادة التاريخ  :موضوع مقالي ( 70نقط)

ُت ً
ـــوج النضال الذي خاضه المغرب ضد االستعمار؛ بتحقـيق االستقالل سنة  1912ليشرع
بعد ذلك في بناء الدولة الوطنية الحديثة .
أكتب (ي) موضوعا مقاليا توضح (ين) فيه اآلتي :
ـ كفاح المغرب من أجل االستقالل ما بين  1913و1912؛
ـ بناء الدولة المغربية الحديثة خالل مرحلة 1912و.1921

×××××××××××××
ثالثا ـ مادة الجغرافيا :تعاريف وأسئلة موضوعية ( 70نقط)
 1ـ عرف(ي) بما يأتي  :ـ مؤشر التنمية البشرية ـ الميكالوبول ـ الخوصصة3(................................ن)
 2ـ ضــع (ي)عالمة (×) أمام الجواب المناسب 3(...................................................................ن)
معــــطيـــــــــــات جـــــــــغـــرافــــيــة
ـ يسجل الميزان التجاري المصري فائضا.
ـ تتوفر روسيا االتحادية على موارد معدنية وطاقية ضخمة.
ـ تستورد الواليات المتحدة األمريكية مواد طاقية نظرا الفتقارها لها.
ـ يعود تخلف نيجيريا إلى ضعف مواردها الطبيعية والبشرية.
ـ تعتبر وفرة الموارد الطبيعية باليابان دعامة أساسية لقوتها التكنولوجية .
ـ يتكون النهج الجغرافي من الوصف والتفسير والتعميم

www.9alami.info

صــواب

خـــطــأ

