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 الامتحان الجهوي املوحد لنيل 

 5102دورة يونيو  -شهادة السلك إلاعدادي

 :مدة إلانجاز د02س و 0

 :املعامل 0

 عناصر إلاجابة وسلم التنقيط

                           > >< > 

 ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 لجهة الدار البيضاء الكبرى 

 

 :املادة الاجتماعيات
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 ن 5.1 

 
 ن 5 

 
 ن  5

 
 

 ن5.1

 
 
 
 
 ن3

 :تعاريف و أسئلة موضوعية: الجغرافيا: أوال
تمنح نقطة واحدة ) ـ الناتج الداخلي اإلجمالي ـ قوة تكنولوجيةـ  الضعف التنموي: ـ تعاريف

 (لكل تعريف سليم

 :ـ أسئلة موضوعية2

تمنح نصف : )خطأ ـ صحيح ـ خطأ: تكون كاآلتي: العالمة أمام اإلجابة المناسبةأـ وضع 
 (نقطة لكل إجابة صحيحة

تحوال جدريا  5995عرف اقتصاد روسيا االتحادية منذ سنة : الفراغ بما يناسب ب ـ ملء

 اقتصاد السوقطبعه تأميم وسائل اإلنتاج، إلى  نظام اشتراكي تمثل  أساسا في انتقاله من
 (تمنح نصف نقطة لكل إجابة صحيحة. )تحرير األسعارالذي اتسم بالخوصصة و 

.................................................... 
 ن7: االشتغال بالوثائق: مادة التربية على المواطنة: ثانيا

 لحصة الفرد من الماء تراجع متواصل: ـ الوصف5

 : المائية في المغرب المشكلة التي تواجه المواردتحديد ـ 2

  .خصاصه و تراجع كميتهتزايد كل ما يفيد نذرة الماء و 

 :2ـ االستخراج من الوثيقة رقم 2
انتماء المغرب إلى المجال الجاف و شبه : أ ـ العوامل المتحكمة في مشكلة الموارد المائية

 الجاف ـ تزايد الطلب على الماء 
 : الدولة المغربية لمواجهة مشكلة الماء جهودب ـ 

  ابتدبيرهبالموارد المائية و حسن ـ العناية  
 ـ تنمية الثروة المائية و توسيع االستفادة منها 

 معالجة المياه المستعملةلتلبية متطلبات السقي و الشرب و لتحكم في الموارد المائية ـ ا

أن  شريطة الماء المساهمة في ترشيد استعمال قصدلما يقدمه المترشح ( ن  3) ـ ـ تمنح 3

 .قابلة للتطبيقو  تكون اإلجراءات المقترحة عملية
و إبراز ترشيد استعمال الماء تروم  ـ القيام بحمالت تحسيسية :يمكن االستئناس بما يأتي

 ،أهميته و الحث عل المحافظة عليه
 ،امو خارجه في البيت و المدرسةـ الدعوة إلى عدم تبذير الماء في مختلف استعماالته 

 ـ اقتراح سلوكات يويمية تفيد ترشيد استعمال الماء و المحافظة عليه؛ 
 ...ـ عدم تلويث المجاري المائية
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 عناصر إلاجابة وسلم التنقيط          الاجماعيات: املادة        

 

 موضوع مقالي  :مادة التاريخ: الثثا

  (ن57.0)خاتمة مناسبة ـ ( ن570)وضوح ومنطقية التصميم  ـ( ن 57.0)مقدمة مناسبة : الجانب المنهجيـ 

 . شكل تقديم المنتوج –سالمة اللغة  –تاريخيالتعبير ال: الجانب الشكليـ 

 : الجانب المعرفيـ  

 (نضالية وسائل 4تمنح النقطة كاملة عند تقديم ) :النضال الوطني وسائل  – 1

 ؛... ـ اعتماد العمل الحزبي تأسيس كثلة العمل الوطني

 ـ إصدار الصحف و المجالت؛

 ـ  إنشاء المدارس الحرة ؛

 ـ مقاطعة البضائع الفرنسية؛

 ،و المظاهرات  توزيع المناشير ـ

 ـ إنشاء الجمعيات الثقافية و الرياضية؛  

 .....ـ االحتفال بعيد العرش

  :انتقال الحركة الوطنية من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقاللعوامل ـ  2

 (أسباب 3تمنح النقطة كاملة عند تقديم ) 

 االحتالل األلماني لفرنسا؛ظروف الحرب العالمية الثانية و ـ 

 ـ صدور الميثاق األطلنتي و إنزال القوات األمريكية في المغرب 

 ـ لقاء أنفا

 ....ـ تأسيس حزب االستقالل و تقديم وثيقة االستقالل
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