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 610ヶيヱنيヱ   :دヱرةــــــــال
 الثゅلثる اإعداديヱ: るىـــــالمست

 د 0ヵسゅعゅ: 0 ヱ るزـمدة اإنج
 0 :لـــــــالمعゅم

 

 المヱضヱع
 
 ( نボط 70)ااشتغゅل بゅلヱثゅئベ : مゅد ة التربيる علヴ المヱاطنる ـ أヱا  

 るボثيヱالヱ: 
إن . ..ヱمن كل المヱارد الطبيعيる. ..ا نريد أن نراهュ محرヱمين من الغゅبヱ れゅ المحيطれゅ...هぼاء اأطゅヘل "

 るسن ヱنيرゅج ヵد ヱء ريゅボمنذ لヱ، るالمغربي るكヤخ ، قد  0556الممゅالمن るضيボل るلنسبゅس الخطر بヱقゅن ベد ヵالذ
れد.. .انخرطヱヰاأخضر...في الج ゆمخطط المغرヱ るبيئヤطني لヱال ベゅالميث ゅمヱ ، ليヱالمجتمع الد ゅヰالتي يبذل... 

أصبحれ .. .كمゅ أن الممヤكる . ..عن هذا االتزاュ  اヱالゅボنヱن المعتمد مぼخرا حヱل النゅヘيれゅ الباستيكيる إا تعبير
 ..."حد أهュ الゅヘعヤين في مجゅل اانتゅボل الطゅقي في العゅلュأ...

                                                                                         ゆゅريس  من خطゅخ ببゅالمن るدس في قمゅمحمد الس ポヤنبر  المヱ610نヵ. 

       
 るボثيヱالヲ    :. 

 
جدنヱ ゅسنヱ... るنبذ الكراهيる المぼثرة في التعゅمل معュヰ...إلヴ عدュ استヘزاز أهل الكتゆゅ ...دعゅ آن الكريュ لボرا"... 

ュヤسヱ يهヤه ع ヴヤص...ヰرى فيゅالنص ヱ دヱヰليゅخيرا ب ヴصヱأ ゅ... منينぼأمير الم ゅنヘصヱب ゅإنن.. ヴヤنحرص ع
ヴヤااستمرار ع  ゅم ゅيه أسافنヤجد  درج عゅالحسن من إهداء ...اأم ヴلヱن المゅطヤالس ゅبه جدن ュゅق ゅأم ュヱボرض ت

 るفي طنج るنيゅيكヤاانج るالكنيس ゅヰيヤنذكر قي...ع ゅكم ゅجدن ュゅ... ュمن بطش حك るربゅد المغヱヰالي るيゅمس بحمゅمحمد الخ
 ゅالدنヱ در بهゅب ゅمヱ ،るزيゅلف مع النゅد ...فيشي المتحヤرة له لبゅل زيヱني في أゅلس الثヱب ゅحنヱي ゅبゅل البゅبボمن است

من  من اجل حيゅة خゅليる...التسゅمح ヱ المحبる ...تヵヱボ فينゅ...إن عゅلمنゅ اليュヱ في حゅجる إلヴ قيュ ...إسامي 
 ..."التطرف ヱالحボد...

 .610ヶمراكش ينゅير " حベヱボ اأقヤيれゅ الدينيる في الديゅر ااساميる" السゅدس إلヴ المشゅركين  في مぼتمر حヱل  من خطゆゅ المポヤ محمد                   

  ゆتين أجボثيヱヤل るنيほالمت ポبعد قراءت(ヵ) るاآتي るヤعن اأسئ: 
 (نヵ.0........)...............................................................:مゅ يほتي تعريゅヘ سヤيمゅ ( ヵ)عرف  ـ 0     

 .ـ  التسゅمح  لゅボء ريヱديجゅنيرヱ ـ المヱارد الطبيعيる ـ                                    
 (ن6............)..........................................................:من الヱثيボتين مゅ يほتي ( ヵ)استخرج  ـ 6     

                    るボثيヱل :  0ـ من الヱح るليヱالد ゆالمغر れゅهر التزامゅمظ れخالتغيراゅالمنる؛ي 
 .مبゅدراれ المغرゆ في مجゅل حヱار اأديゅن ヱمرجعيゅتゅヰ:  6من الヱثيるボ ـ                    

     ン  صغـ (ヵ ) تينボثيヱヤس لゅكرة اأسヘ(ن0...................................................................).....ال 
     ヴ ـ  ゆأكت(ヵ )أسطر ـ تشخص るد ستヱرة ـ في حدボطني  (ين)فヱ بعد れذا るيヤمح るبيئي るヤمشك ゅヰفي 

          ゅترحボ(ة)م  ゅــヰلــ るسبゅا  منヱヤح....................................................(......................6.ヵ) 
 

 .../ ...خـلـヘه( ヵ)أنـظـر                                                           
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 (          نボط 70)مヱضヱع مゅボلي :  مゅدة التゅريخثゅنيゅ ـ 

           るال سنボااست ベـيボر؛ بتحゅضد ااستعم ゆضه المغرゅخ ヵل الذゅج النضヱً05ُتـــヵヶ   ليشرع 
 .الحديثる الدヱلる الヱطنيる بعد ذلポ في بنゅء          

             ゆأكت(ヵ ) ضحヱت ゅليゅボم ゅعヱضヱفيه اآتي ( ين)م: 
 ؛05ヵン  ヱ05ヵヶـ كゅヘح المغرゆ من أجل ااستボال مゅ بين                    

 .05ヵヶヱ05ヶ0المغربيる الحديثる خال مرحるヤ   بنゅء الدヱلるـ                    
 

××××××××××××× 
                                                         

 (نボط 70) تعゅريف ヱأسئلる مヱضヱعيる:  مゅدة الجغرافيゅ ثゅلثゅ ـ 
 

 (نン...).............................ـ مぼشر التنميる البشريる  ـ الميكゅلヱبヱل ـ  الخヱصصる:  بمゅ يほتي  ( ヵ)ـ عرف 0    
 (نン..........).........................................................المنゅسゆ أمュゅ الجヱاゆ ( ×)عامる (ヵ)ـ ضــع  6    

 
るجـــــــــغـــرافــــيــ れゅمعــــطيـــــــــــ ゆاヱخـــطــأ صــ 

 ゅئضゅف ヵالمصر ヵرゅـ يسجل الميزان التج.   
  るديゅااتح ゅسيヱفر رヱـ تت るارد معدنيヱم ヴヤعるضخم るقيゅطヱ.   
 ゅヰل ゅرهゅボنظرا افت るقيゅاد طヱم るالمتحدة اأمريكي れゅايヱرد الヱـ تست.   
 るالبشريヱ るالطبيعي ゅاردهヱضعف م ヴإل ゅف نيجيريヤد تخヱـ يع.   
   .التكنヱلヱجيヱ るفرة المヱارد الطبيعيる بゅليゅبゅن دعゅمる أسゅسيる لヱボتゅヰ  ـ تعتبر 
   ヱالتヘسير ヱالتعميュ ـ يتكヱن النヰج الجغرافي من الヱصف  
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 اإجゅبヱ るسلュ التنボيط عنゅصر
 
 (نボط 10)ااشتغゅل بゅلヱثゅئベ :  مゅدة التربيる علヴ المヱاطنるأヱا ـ  
 (ヵ.0..................................)ـ المヱارد الطبيعيる ـ  لゅボء ريヱديجゅنيرヱ ـ  التسゅمح   :لΔتي  التعريف السヤيュـ  0 
 (ن6.........................................................................................):ااستخراج من الヱثيボتين  ـ 6 

  るボثيヱهر: 0من الゅمظ るخيゅالمن れل التغيراヱح ゆالمغر れゅالتزام : 

ゆـ انخراط المغر  れゅيゅヘن النヱنゅاأخضرـ ق ゆـ المغر るبيئヤطني لヱال ベゅـ الميث るليヱد الدヱヰفي الج
 .اانتゅボل الطゅقي الباستيكيるـ

   るボثيヱ6من ال :ゅヰتゅمرجعيヱ نゅار اأديヱل حゅفي مج ゆالمغر れدراゅمب: 

 + れدراゅد :المبヱヰيヤمس لゅمحمد الخ るيゅـ حم るبطنج るء كنيسゅلبن ゅل أرضヱالحسن اأ ヴلヱإهداء الم 
 .سゅمحالمغゅربる  ـ استボبゅل الحسن الثゅني  لヤبゅبゅ ـ الدعヱة إلヴ حヱار اأديゅن ヱالت               

 +れゅمنين: المرجعيぼرة المゅإم  れゅليヱぼف ـ مسヤـ الس るيヱالنب るـ السن ュرآن الكريボال. 
 ン تين  ـボثيヱヤس لゅكرة اأسヘال るغゅل : صيヱكرة حヘر الヱ(ن0:.......................................................)تتمح 

                  "ゅفي مج るليヱالد ゆالمغر れゅهر التزامゅن مظゅار اأديヱحヱ るلي البيئ" 
 ヴ  رة ـボف るبゅجزة تتضمن كتヱم(...................................................................................... :6.ヵ) 

 (...ة)ـ تشخيص مشكるヤ بيئيる محヤيる من اختيゅر المترشح                  
                   ゅヰل るسبゅل منヱヤـ اقتراح ح... 

×××××××××××××××××××××××                                    
 ゅنيゅريخـ  ثゅدة التゅلي :  مゅボع مヱضヱم(ط 10ボن)     

 (ن 0....)............................................: ...............................................الجゅنゆ المنヰجيـ      
 (ن ヵ...)..................................:............................................................ـ الجゅنゆ المعرفي     

 05ヵンヱ05ヵヶ...:............................. .......(6.ヵ)كゅヘح المغرゆ من أجل تحボيベ ااستボال مゅ بين   تヱزع كゅآتي                                                                                                                                                     

 るسف سنヱمحمد بن ي るطヤي السヘ05ـ نヵン  تعيينヱ"るبدله"محمد بن عرف ... 
 ... ヱتكثيف العمヤيれゅ الヘدائي05ヵヵ  るالتحرير ـ تほسيس جيش 

 ...ヱ05ヵヶاستボال المغر05ヵヵ  ゆـ عヱدة المポヤ محمد الخゅمس 

  ءゅبن るالمغربي るلヱالد るヤخال مرح る05الحديثヵヶヱ05ヶ0...............................................(6.ヵ) 

 ....ـ  تشكيل أヱل حكヱمヱ るطنيる لتدبير شヱぼن الباد  
 ...(...أمثるヤ من عدة مجゅاれ ) ـ إصدار مجمヱعる من الヱボانين  
 .....ـ تほسيس الヱボاれ المسヤحヱ るاأمن الヱطني  
  るヤـ إصدار العم...... 

 (ن 0..............)...:..................................................................ـ الجゅنゆ الشكヤي     
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 (تゅبع)عنゅصر اإجゅبヱ るسلュ التنボيط 
 

 ゅدة الجغرافيゅـ م ゅلثゅث:るعيヱضヱم るヤأسئヱ ريفゅتع (1ヶ)  
 
 (نン.).....................................ـ مぼشر التنميる البشريる  ـ الميكゅلヱبヱل ـ  الخヱصصゆ   :る فيعرالتـ  0   

 (نン...).................................... الذヵ ينゅسゆ المعطيれゅ بゅلجدヱل أمュゅ الجヱاゆ ( ×)ضــع عامヱ るـ  6    
 

るجـــــــــغـــرافــــيــ れゅمعــــطيـــــــــــ ゆاヱخـــطــأ صــ 
 ゅئضゅف ヵالمصر ヵرゅـ يسجل الميزان التج.  × 
 るضخم るقيゅطヱ るارد معدنيヱم ヴヤع るديゅااتح ゅسيヱفر رヱـ تت. ×  
 ゅヰل ゅرهゅボنظرا افت るقيゅاد طヱم るالمتحدة اأمريكي れゅايヱرد الヱـ تست.  × 
 るالبشريヱ るالطبيعي ゅاردهヱضعف م ヴإل ゅف نيجيريヤد تخヱـ يع.  × 
 ×  .ゅليゅبゅن دعゅمる أسゅسيる لヱボتゅヰ التكنヱلヱجيる بالمヱارد الطبيعيヱ  るفرة ـ تعتبر 
  × .رافي من الヱصف ヱالتヘسير ヱالتعميュـ يتكヱن النヰج الجغ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


