االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي
( يونيو ) 2015
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ـ عناصر اإلجابة ـ

 خاص بالمترشحين الممدرسين 
المـــادة

المعامـــل

االجتماعيات

1

1

C : SCR 5

مدة اإلنجاز
ساعة وربع

1س و 11د

عناصر اإلجابة وسلم التنقيط :
(ينتظر أن تقارب أجوبة المتر شح(ة) العناصر التالية ) :

أوال  -مادة الجغرافيا :االشتغال بالوثائق (70نقط )
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– 1تحويل معطيات الوثيقة 1إلى مبيان باألعمدة؛ 2( ........................................................................................................ن)
 -2وصف مكانة قطاع التجارة والخدمات بالواليات المتحدة األمريكية 2(................................................................................ن)
يحتل قطاع التجارة والخدمات بالواليات المتحدة مكانة مهمة في اقتصاد البالد حيث يمثل  79%من الناتج الوطني الخام ...احتالل
المرتبة  1عالميا على مستوى تصدير و استيراد الخدمات  ،المرتبة  2على مستوى السلع  ...تنوع المنتجات ( األفالم  ،التأمينات ) ....
:- 3استخراج ما يأتي 1(...........................................................................................................................................:ن)
 من الوثيقة : 2عوامل قوة االقتصاد الياباني : دور كبير للدولة اليابانية في التنمية وفي مكافحة التضخم-مراقبة الفوضى النقدية-انفتاح مدروس وشامل على العلوم العصريةوالتكنولوجيا المتطورة  -تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أساسي في عملية التنمية المستدامة إلى جانب القطاع العام....
– 4عوامل قوة الصناعة األمريكية 2(............................................................................................................................ن)
-

عوامل طبيعية  :معادن  ،مصادر الطاقة ....
عوامل بشرية و تنظيمية  :ساكنة نشيطة  ...تنظيم رأسمالي محكم  ....البحث العلمي و التكنولوجيات الحديثة ....

ثانيا -مادة التاريخ :مفاهيم و أسئلة موضوعية ( 60نقط )
 -1تعريف المفاهيم  :تقديم المتر شح تعار يف تفي بالمعنى مثل اآلتي3(.......................................................................:ن)
 المجال الحيوي :سياسة توسعية نهجها النظام النازي قبل الحرب العالمية الثانية على حساب الدول المجاورة أللمانيا بمبررتوفير الكتفاء الذاتي ألغدائي للشعب األلماني ؛
 السلطان سيدي محمد بن يوسف  :ولد بتاريخ  ... 1171تولى العرش سنة ... 1120شارك في لقاء أنفا سنة  ... 1143زيارتهلطنجة في ابريل  ... 1140نفي إلى كورسيكا  .... 1113عودته من المنفى سنة  ...1111توفي رحمه هللا سنة ...1191
 -االنشلوس  :كلمة ألمانية تعني الضم ويقصد بها تاريخيا ضم النمسا ...
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-2عناصر اإلجابة – تابع-
 – 2صل بسهم بين الحدث و تاريخ وقوعه 3(........................................................................................................ :ن)
الحدث
تقديم عريضة االستقالل
نفي السلطان محمد بن يوسف
العدوان الثالثي على مصر
استرجاع سيدي افني
حرب أكتوبر

تاريخ وقوعه
 27غشت 1113
1119
 11يناير 1144
1103
1191

تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

1194

ثالثا -مادة التربية على المواطنة :إنتاج مقال ( 60نقط)
1
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الجانب المنهجي (مقدمة مناسبة،وضوح ومنطقية التصميم ،خاتمة مناسبة)60(..................................................ن)
الجانب الشكلي(اللغة ،شكل التقديم )60(..............................................................................................ن)
الجانب المعرفي :
 أهم القضايا البيئية البيئية الكبرى في العالم ... :تدهور البيئة ...تراجع الغطاء النباتي ...تدهور الموارد المائية و السمكية ...تلوت الهواء و التحوالت المناخية 1(.................................................................................................................ن)

2

 مساهمة التشريع المغربي في حماية البيئة بالبالد ... :تقديم المترشح (ة)أمثلة عن التدابير المتخذة على مستوى التشريع المائي....التشريع الغابوي  ....التشريع البحري 1(............................................................................................................ن)

3

 -تقديم المترشح(ة) اقتراحات منطقية قابلة للتنفيذ على المستوى المحلي  ،مع التعبير عن دوره الفعلي في ذلك 3(...................ن)
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