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سلم التنقيط

مادة التربية على المواطنة :موضوع االشتغال بوثيقتين ()7
 )1استخراج من الوثيقة :1
أ  -المشكل الذي يهدد الوجود البشري على األرض المتمثل في التلوث البيئي .
ب  -انعكاساته السلبية - :تقلص الزراعات
 تلوث المياه تلوث الجو ارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون تضرر الثروة السمكية. الصناعة و مخلفاتها.ج  -أسبابه:
 االستغالل غير معقلن للموارد الطبيعية (الغابات والمياه )... )2استخراج من الوثيقة  2جهود الدولة المغربية لمواجهته و معالجة عواقبه:
 نهج االنتقال الطاقي . القيام باإلصالحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية . تطبيق سياسة السدود. )3تقديم المترشح (ة) اقتراحات تساعد على معالجة المشكل :ثالثة اقتراحات على األقل قابلة للتطبيق.
مادة التاريخ :الموضوع المقالي (7ن)
مستويات تقييم إنجاز المترشح (ة):
 )1المستوى االول الجانب المنهجي  - :مقدمة مناسبة تتضمن الموضوع وزمنه ومكانه وأسئلة،
 تصميم واضح و منطقي، خاتمة مناسبة. )2المستوى الثاني الجانب المعرفي  :مراعاة مدى صحة و تنوع و ترابط المعلومات و تغطيتها
للمطلوب .
الفقرة االولى  :تطور كفاح المغاربة ضد سلطات االحتالل من سنة  1112م1111 -م
 المقاومة المسلحة من سنة 1112م إلى سنة 1131م النضال السياسي لزعماء الحركة الوطنية من سنة 1131م إلى سنة 1111م:• العمل الحزبي و العمل الصحفي و العمل الجمعوي،
• االحتفال بعيد العرش سنة  1133م،
• تقديم برنامج اإلصالحات لسلطات الحماية سنة 1131م،
• تقديم وثيقة المطالبة باالستقالل للسلطات االستعمارية سنة 1111م ...
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المادة  :االجتماعيات

الفقرة الثانية  :توضيح عوامل تطور كفاح المغاربة ضد االحتالل من سنة 0391م إلى سنة 0311م:
● عوامل داخلية:
 توقف المقاومة المسلحة، إصدار سلطات الحماية الفرنسية الظهير البربري سنة 1131م، تضرر المغاربة من السياسة االستعمارية اقتصاديا واجتماعيا...●عوامل خارجية:
 الحرب العالمية الثانية التي أفرزت ظروفا دولية جديدة، اجتياح القوات األلمانية لفرنسا سنة 1940م، صدور الميثاق األطلسي سنة 0310م الذي نص على حق الشعوب في تقرير مصيرها ، لقاء أنفا سنة 0319م وحصول السلطان محمد الخامس على وعود باستقالل المغرب... )9المستوى الثالث الجانب الشكلي :يراعى فيه توظيف المترشح (ة) لغة تاريخية سليمة و تقديم
اإلجابة في شكل مقبول .
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(2ن)
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مادة الجغرافيا :تعريف مفاهيم و سؤاالن موضوعيان (6ن)
 )0تعريف سليم للمفاهيم:

 اقتصاد السوق . النظام االشتراكي . -التحول االقتصادي

3ن

 )2سؤاالن موضوعيان:
أ  -اإلجابة بصحيح أو بخطأ بوضع عالمة  +في الخانة المناسبة :

3ن
صحيح

اليابان غنية بالثروات الطبيعية بينما تفتقر إليها نيجيريا
تعد الواليات األمريكية قوة اقتصادية عظمى
تطبق روسيا النظام االشتراكي
ب  -الربط بسهم

خطأ

(1,0ن)

×
×
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بين الحرف في الخانة  0و الرقم الذي يناسبه في الخانة 2
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