االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي
( يونيو ) 2015
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أجب (ي) عن أسئلة المواد الثالث حسب المطلوب :
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أوال – مادة الجغرافيا  (:االشتغال بالوثائق = 70نقط )

تمعن(ي)جيدا في الوثائق ،ثم أجب (ي) عن األسئلة المرفقة :
الوثيقة: 1مساهمة القطاعات االقتصادية الثالث في الناتج الوطني الخام بالواليات المتحدة األمريكية واليابان ب %سنة.2712
البلد
الواليات المتحدة
األمريكية
اليابان

الفالحة
2
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11
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01

02
22
2
Images Economiques du monde 2015 ;Armand colin,p142,379.

الوثيقة: 2
"أتقن اليابانيون مختلف األعمال المالية والتجارية.وكان دور الدولة المركزية في التنمية كبيرا في مكافحة التضخم،ومراقبة الفوضى
النقدية،واالنفتاح المدروس والشامل على العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة،وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أساسي في
عملية التنمية المستدامة إلى جانب القطاع العام".
مسعود ضاهر":اليابان والوطن العربي،العالقات المتبادلة واآلفاق المستقبلية"2712،مؤسسة الفكر العربي،لبنان،ص. 11
الوثيقة: 2
"تحتل الواليات المتحدة األمريكية المرتبة األولى عالميا على مستوى تصدير واستيراد الخدمات  ،والمرتبة الثانية عالميا (خلف
أوربا ) على مستوى السلع؛إذ أنها تبيع أهم المنتجات (مثل األفالم -البرانم -وسائل االتصال-التأمينات-المنتجات الغذائية)  ،لكنها في
نفس الوقت تعتبر من أكبر المشترين في العالم،مما يفسر عجز التجارة الخارجية األمريكية منذ ." 1102
R.Knafou ;geographie ; « L’espace Mondial »Ed Belin ;2007 ;p88

األسئلة:
حول(ي) معطيات الوثيقة 1إلى مبيان باألعمدة (باعتماد مقياس  1سم= 2(..............................................................)10%ن)
ِّ – 1
– 2صف(ي) اعتمادا على (الوثيقتين 1و،) 2مظاهر قوة التجارة والخدمات بالواليات المتحدة األمريكية  2(.....................................ن)
– 3استخرج (ي) من(الوثيقة )2عوامل قوة االقتصاد الياباني 1(................................................................................ ..........ن)
– 4أبرز(ي) في فقرة،انطالقا مما درسته  ،عوامل قوة الصناعة األمريكية 2(..........................................................................ن).
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ثانيا :مادة التاريخ ( مفاهيم و أسئلة موضوعية=60ن)
- 1

عرف(ي) بما يلي  :المجال الحيوي – السلطان سيدي محمد بن يوسف

- 2

انقل(ي) الجدول إلى ورقة تحريرك  ،ثم صل(ي) بسهم بين كل حدث و تاريخ وقوعه .

 -االنشلوس .

الحدث
تقديم عريضة االستقالل
نفي السلطان محمد بن يوسف
العدوان الثالثي على مصر
استرجاع سيدي افني
حرب أكتوبر

تاريخ وقوعه
 27غشت 1112
1112
 11يناير 1111
1102
1121

تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

1121

ثالثا -مادة التربية على المواطنة (إنتاج مقال = 60نقط)
يقوم المغرب كغيره من الدول بمواجهة المشكالت البيئية الكبرى ويعمل على الحفاظ على موارده الطبيعية .
اكتب موضوعا مقاليا تبرز(ين) فيه :
 أهم القضايا البيئية الكبرى في العالم ؛
 مساهمة التشريع المغربي في حماية البيئة ؛
 دورك كمواطن (ة) في الحفاظ على بعض من تلك الموارد الطبيعية في محيطك .

************************
مالحظة خاصة بكتابة المقال :
* تخصص  :للجانب المنهجي ( :مقدمة مناسبة  ،وضوح ومنطقية التصميم وخاتمة) 71(............................................................................ن)
* للجانب الشكلي (التعبير  ،سالمة اللغة وشكل التقديم) 71(...............................................................................................................ن)
* للجانب المعرفي 71(......................................................................................................................................:ن)
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