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 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 ةاإلعدادي اإلمام الشافعيثانوية 
 رشيد موغيا:األستاذ

 

 2الفرض المحروس رقم 

 ثانيالألسدس ا 

 (مادة االجتماعيات)

 

                :و المالحظة النقطة

 :اإلسم الكـامل 
          3/    :ـســمـــــــالقـ

 :الرقم الترتيبي 

 

 (.ن7) تاريخفي مكون الاالشتغال على الوثائق : الموضوع األول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :األسئلة التاليةعن  (ي)أجببتمعن  2و  1الوثيقتني ( ي)إقرأ

 :(ن1)1شرحا تاريخيا ما تحته خط في الوثيقة ( ي)اشرح -1
..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 :(ن2)مغاربة ضد االستعمارشكلي المقاومة التي أعتمدها ال 1من الوثيقة ( ي)استخرج -2
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 (:ن2)أسباب تحول الحركة الوطنية من الطور اإلصالحي إلى الطور االستقاللي( ي)حدد 2اعتمادا على الوثيقة -3
..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 (:ن2)مراحل استكمال وحدة المغرب الترابية( ي)اعتماد على مكتسباتك أبرز -4
..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 (.ن6)في مكون الجغرافيا تعاريف وأسئلة موضوعية: الموضوع الثاني

ضعف / النهج الجغرافي/ عربي نموذج تنموي] :من بين المصطلحات التالية مصطلحين وعرفهما( ي)اختر(: ن2)تعاريف -1

 (.اإلجابة خلف الورقة) [التحول االقتصادي/ الغنى الطبيعي/ ة البشريةيالتنممؤشر/تنموي
 (:ن4)في الخانة المناسبة( ×)ضع -2

 خطأ صحيح العبارة المقترحة

   التعميم/ التفسير/ الوصف: هي 3خطوات النهج الجغرافي 

   اقتصاد السوق هو توفر بلد معين على ثروات وموارد طبيعية كثيرة ومتنوعة

   األحمرتنتشر األراضي الخصبة بمصر على طول سواحل البحر 

   تعيش نجيريا تناقضا بين غناها الطبيعي وضعفها التنموي 

 
 

 (.ن7)في مكون التربية على المواطنةالموضوع المقالي  :الموضوع الثالث
 
 
 
 
 

 :موضوعا مقاليا توضح فيه مايلي( ي)أكتب :المطلوب
 السلم/ حوار األديان ( ي)عرف -
 .دور المغرب في دعم حوار األديان والسلم العالمي( ي)وضح -
 .العالقة بين حوار األديان والسلم أو السالم العالمي( ي)استخلص  - 

 العمليات األممية التي شارك
 فيها المغرب 

 تاريخ بداية 
 العملية

 0691يوليوز  الكونغو

 0661ماي  الصومال

 0661دجنبر  البوسنة والهرسك

 0661يونيو  كوسوفو

 0666نونبر  الكونغو الديمقراطية

 2112مارس  كوت ديفوار

  2112أكتوبر  هايتي

 اإلجابة 

 خلف الورقة

 : 1الوثيقة 

م إلى 4301أّدت ابتداًء من سنة  م، غير أن الضربة التي وجهها عبد الكريم الخطابي للجيوش اإلسبانية والفرنسية،4391انهزمت المقاومة المسلحة عام "... 

برنامجا لإلصالحات، وأسس كتلة العمل .. ، فأعد الشباب المثقفالظهير البربريفي المدن، وتبلورت هذه المعارضة بعد صدور  المعارضة السياسية بروز

 ".الوطني
 .933، ص4391، سنة 4المغرب واالستعمار، ط: اشألبير عي

 

 : 2الوثيقة 

إالّ شواهد .. وما السياسة البربرية والحكم المباشر والقضاء على الحريات العامة.. وإنما فُِرضت لتجهيل الشعب وإلفقاره.. الحماية لم تُْفَرْض لإلصالحات"... 

 ". ...ى الطور اإلستقالليالتي يلزم أن تخرج من الطور اإلصالحي إل إال تغيير الخطة وتحويل الحركة الوطنية فلم يَْبقَ .. على سوء نيَّة الحماية
 (بتصرف. )433من تراث الطريس، مطبعة الرسالة، الرباط، ص : عبد الخالق الطريس

 

 :يقول أحد المفكرين 
لن يكون هناك سالم بين األمم ما لم يكن هناك سالم بين األديان ، ولن يكون هناك سالم بين األديان ما " 

 "لم يكن هناك حوار بين األديان
 


