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  بسم اهللا الرحمان الرحيم
  ةاإلعدادي اإلمام الشافعيثانوية 
  رشيد موغيا:األستاذ

  
  2الفرض المحروس رقم 

  األولألسدس ا 

  )مادة االجتماعيات(
  )عناصر ا�جابة(

                 :و المالحظة النقطة

  :اإلسم الكـامل 
           3/    :ـســمـــــــالقـ

  :الرقم الترتيبي 

  
        ).).).).نننن7777((((    تاريختاريختاريختاريخفي مكون الفي مكون الفي مكون الفي مكون ال    االشتغال بالوثائقاالشتغال بالوثائقاالشتغال بالوثائقاالشتغال بالوثائق: : : : الموضوع األولالموضوع األولالموضوع األولالموضوع األول

  
  :نص ا�نط�ق

م 1844سنة  إيسلي ھمھا في معركةأ، كان م19 وربية ھزائم عسكرية كبرى بالمغرب خ�ل القرنلحقت القوى ا�مبريالية ا�أ
التي فقد المغرب  م 1845 سنةمعاھـــدة �لـــة مغـــنـــية لنتائج المباشرة لھذه الھزيمة توقيع وقد كان من ا الفرنسي  الجيش أمام

في  عسكري;  لٍ غ8 وَ تَ ِل  اً مبھمة تمھيد الــــجــــــزائـــــــربين المغرب و  الحدود رابه، كما تركت ھذه المعاھدةمن تُ  جزاءً أبمقتضاھا 
  .م1860- 1859مابين تــــــــــطوان  لحق ا�سبان ھزيمة عسكرية ثانية بالمغرب في حربھذا و سيُ .المستقبل

  
/ تونس/ تطوان/ معاھدة Aلة مغنية/ حمايةمعاھدة ال/ إيسلي/ واد المخازن: )ن2(ملء الفراغات بالعبارة المناسبة) ي(اتمم. 1

 .ليبيا/ الجزائر
 إسبانيا -فرنسا ): ن1(مارست الضغط على المغربسمي الدول الذي . 2
 الضغط العسكري: )ن1(نوع الضغط الذي مارسته ھذه الدول على المغرب )ي(أبرز. 3
  حرب تطوان –معركة إيسلي : )ن2(ي مارسته كل دولةغط الذمظھر الض) ي(اذكر. 4
يتحدث النص عن الضغط ا�ستعماري الذي مارسته كل من فرنسا و اسبانيا على : )ن1(الفكرة العامة للنص) ي(استخرج. 5

  .المغرب
  

    ).).).).نننن7777((((جغرافياجغرافياجغرافياجغرافيافي مكون الفي مكون الفي مكون الفي مكون ال    الموضوع المقاليالموضوع المقاليالموضوع المقاليالموضوع المقالي: : : : الموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثاني
  ):ن2(الجانب المنھجي .1

 ..)طرح تساؤ�ت - تحديد اھمية الموضوع(مقدمة مناسبة •
 .وضوح ومنطقية التصميم •
 .تقييم، امتداداتاستخ$ص، : خاتمة مناسبة •

  ):ن4(الجانب المعرفي. 2
موارد طبيعية + شساعة ا4راضي الصالحة للزراعة :مؤھ�ت طبيعية/  تعريف ا�تحاد: مثل(.انتقاء المعلومات الجغرافية المناسبة •

/ ..حضريينمن السكان  %69+ 3من السكان النشيطين يعملون بالقطاع  %60 :مؤھ�ت بشرية / متنوعة كالفحم و الحديد
في  المكانة/ "...اقتصاد السوق"اعتماد النظام الرأسمالي اقتصاديا + توحيد العملة+ مؤسسات فعالة وقوية: مؤھ�ت تنظيمية
 )المرتبة ا4ولى في التجارة و المرتبة الثانية في الف$حة و الصناعة:  ا�قتصاد العالمي

 .صحة المعلومات الجغرافية وخلوھا من ا4خطاء •
 .المعلومات الجغرافية وترابطھاتنوع  •
 .تغطيتھا للمطلوب في ع$قة بالتصميم •

  ):ن1(الجانب الشكلي. 3
  .التعبير الجغرافي، اللغة، شكل التقديم •

  

        ).).).).نننن5555((((في مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنة    تعاريف و أسئلة موضوعيةتعاريف و أسئلة موضوعيةتعاريف و أسئلة موضوعيةتعاريف و أسئلة موضوعية: : : : الموضوع الثالثالموضوع الثالثالموضوع الثالثالموضوع الثالث
        

 .تحدثه الدولة قصد تلبية حاجات اجتماعية مرتبطة بالمصلحة العامة مشروع ھو): ن1(المرفق العمومي) ي(عرف .1
 ):ن4(تعبئة الجدول بأمثلة مناسبة) ي(أتمم .2

 
  

بعض معايير 
التمييز بين 

المرافق 
  العمومية

حسب معيار دفع 
  بدل ا�نتفاع

  المدارس  :مثال  مرفق مجاني

  المكتب الوطني للكھرباء: مثال  مرفق مؤدى عنه
حسب معيار 
  أسلوب اFدارة

  المدارس :مثال  مرفق تسيره اFدارة العمومية

وكالة توزيع الماء   :مثال  مرفق يسيره الخواص
  والكھرباء

  


