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"...حيث إن الدولة المغربية تمتعت دائما بحريتها وؽيادتها الوطنيةة...إلى أن فةرِض عليهةا ظاةاا الحمايةة...
وحيث إن ؽلطات الحماية بدَلَت هذا النااا بنااا مبني على الحكم المباشر ...وحيث إن النااا حةاو بتةتى
الوؽائل تحطيم الوحدة المغربية ومنع المغاربة من المتاركة الفعلية في تسيير شؤون بادهم وحيةث إن
الاروف التي يجتازها العالم هي غير الاروف التي أؽست فيها الحماية...
تقرر ما يلي :أوا :أن يطالب باؽتقا المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجالة ملك الباد...ثاظيةا:
أن يلتمس من جالته السعي لدى الدو التي يهمها اأمر لاعتراف بهذا ااؽتقا وضماظه...
فيما يرجع للسياؽة الداخلية  ...أن يلتمس من جالته أن يتمل برعايته حركة ااصاح التي يتوقف عليهةا
المغرب" ...
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2
"حصل المغرب على اؽتقاله بقيادة ملك الباد محمد الخامس ووضع اأؽس اأولى للحياة الديمقراطية في
القاظون اأؽاؽي لنااا المملكة قبل وضع الدؽتور ...والتحق المغرب بصف الدو المنتامة في منامة اأمم
المتحدة ،لتكتمل للمغرب ؽيادته التامة ...بتأؽيس القوات المسلحة الملكية ،والدرك الملكي ،والتةرطة ،وفةق
اأظامة العصرية ،و َأولى القضاء والعد عناية خاصة" ...
ع د ال ا محمد ال ق

" حي محمد ال مس في مج ل التحرر وال ني

اأس سي ل ن ء الدول المغربي الحديث " العد  944غ ت 1441

1ة حدد(ي) ظوعية الوثيقتين  1و  2ومصدرهما (1ن)
 2ة ضع(ي) الوثيقتين 1و 2في إطارهما الؼمني والمكاظي (1ن)
 3ة اؽتخرج(ي) من الوثيقتين 1و 2اآتي(2ن):
أ -من الوثيقة  1مطالب الحركة الوطنية المغربية
ب -من الوثيقة 2أؽس بناء الدولة المغربية الحديثة
4ة فسر(ي) اظطاقا من الوثيقة  1اظتقا الحركة الوطنية المغربية إلى المطالبة بااؽتقا (2ن)
 5ة اؽتخلص(ي) الفكرة اأؽاس للوثيقتين 1و1( 2ن)
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"يقطن ظيجريا أكثر من  161مليون ظسمة يؼدادون ؽنويا بمعد  %2.3؛ وتمثل عائدات النفط  %61من
الناتج المحلي ااجمالي ...وتعد عاشر أكبر منتج للنفط في العالم؛ كما تمتلك أكبر احتياطي للغاز في
العالم يقدر بأكثر من  3تريليون قدا مكعبة .وظيجريا هي الدولة الوحيدة في غرب إفريقيا التي لديها
مخؼون كبير من الفحم؛ كما تم اكتتاف دهب تصل درجة ظقائه إلى ...%99
غير أن ظيجريا تواجه ثاثة تحديات كبرى؛ أَولها تفتي الفقر ،فثمة جؼء كبير من ؽكان ظيجيريا
يحصلون على أقل من دوارين في اليوا .ثاظيا ااظقساا اإقليمي بين التما والجنوب ،الذي يعكس صراعات
عرقية ودينية...وثالثها الصراع المستمر في دلتا النيجر الغنية بالنفط ،بين التركات اأجنبية والجماعات
العرقية المهمتة؛ وهو ما يساهم في تكريس أوضاع عدا ااؽتقرار السياؽي في الباد"...
"نيجيري العماق ااقتص ي الق " مج افريقي ق رتن العد  ،11يونيو 9111

15
ة مااهر الغنى الطبيعي بنيجيريا
ة العوامل المفسرة لعدا ااؽتفادة من الغنى الطبيعي وتحقيق التنمية
 -المجهودات المبذولة لتجاوز الضعف التنموي بنيجيريا
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3
ة ترشيد اؽتعما الموارد الطبيعية
ة البيئة
ة حوار اأديان
3

2
1



من ضمن الموارد الطبيعية المتجددة:



اإيكولوجيا ااظساظية تقوا على:

 الرياح
 مصادر الطاقة اأحفورية
 الموارد المائية
 الطاقة التمسة

 دفن النفايات في باطن اأرض.
 تتجيع المصاظع الملوثة على التخلص من ظفاياتها
 اؽتغا المؼيد من الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية
 إدماج التربية البيئية في برامج التربية والتكوين
 ؽاحة جامع الفنا ثرات مبني
 الحلي والقطع النقدية القديمة تراث امادي
 صومعة حسان تراث معماري
1

 -1تحديد اأهداف من البرظامج واظتقاء المادة العلمية المرتبطة بالموضوع
 -2تحديد الفئة المستهدفة
 -3اختيار ورصد الااهرة أو الموضوع الذي يهم قيم المواطنة
 -4تقديم البرظامج
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 1ة تحديد ظوعية الوثيقتين 1و 2ومصدرهما....................................................................................................................................................................
ة ظوعية الوثيقتين 1و........................................................................................ ............................................................................................................................. 2
ة مصدر الوثيقتين 1و....................................................................................... ............................................................................................................................. 2
 2ة وضع الوثيقتين 1و2في إطارهما الؼماظي والمكاظي.........................................................................................................................................
ة اإطار الؼماظي للوثيقتين 1و............................................................................................................................................................................................. 2
ة اإطار المكاظي للوثيقتين 1و...............................................................................................................................................................................................2
 3ة اؽتخراج من الوثيقتين 1و 2اآتي.................................................................................................................................................................................. :
أ -من الوثيقة  1مطالب الحركة الوطنية المغربية........................................................................................................................................... :
ة المطالبة باؽتقا المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجالة ملك الباد...
ة االتماس من جالته السعي لدى الدو التي يهمها اأمر لاعتراف بهذا ااؽتقا وضماظه
ة االتماس من جالة ملك الباد أن يتمل برعايته حركة ااصاح التي يتوقف عليها المغرب
ب -من الوثيقة 2أؽس بناء الدولة المغربية الحديثة.............................................................................................................................................
ة وضع محمد الخامس اأؽس اأولى للحياة الديمقراطية في القاظون اأؽاؽي لنااا المملكة
ة وضع الدؽتور...
ة التحاق المغرب بصف الدو المنتامة في منامة اأمم المتحدة،
ة اؽتكما المغرب ؽيادته التامة ...بتأؽيس القوات المسلحة الملكية ،والدرك الملكي ،والترطة،
وفق اأظامة العصرية،
ة إياء القضاء والعد عناية خاصة.
4ة تفسير اظطاقا من الوثيقة  1ااظتقا إلى المطالبة بااؽتقا .............................................................................................................
ة الدولة المغربية تمتعت دائما بحريتها وؽيادتها الوطنية
ة تبديل ظااا الحماية بنااا مبني على الحكم المباشر
ة محاولة ظااا الحماية تحطيم الوحدة المغربية ومنع المغاربة من المتاركة الفعلية في
تسيير شؤون بادهم
ة الاروف التي يجتازها العالم هي غير الاروف التي أؽست فيها الحماية
 5ة اؽتخاص الفكرة اأؽاؽية للوثائق الثاث........................................................................................................................................................... :
أن تتمحور حو  :المغرب من المطالبة بااؽتقا إلى بناء الدولة الحديثة

0ن
()1.1
()1.1

0ن
()1.1
()1.1

5ن

()1..1

()1.91

5ن

()1×1.1

0ن
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 -1الجاظب المنهجي :مقدمة مناؽبة -وضوح ومنطقية التصميم- ...خاتمة مناؽبة......................................................................

5ن

 -2الجاظب المعرفي :أن يتضمن العرض ما يلي........................................................................................................................................................... :

4ن

 مااهر الغنى الطبيعي لنيجيريا:
…
 الغنى بالموارد البترية...…
 الغنى بالموارد الفاحية...…
 الغنى بمصادر الطاقة والمعادن(أمثلة ومؤشرات من الوثيقة) العوامل المفسرة لعدا ااؽتفادة من الغنى الطبيعي وتحقيق التنمية

 ؽوء اؽتغا ظيجيريا لثرواتها الطبيعية المعدظية والفاحية ضعف ااؽتفادة من عائدات البترو وظتائج ااظفجار الديموغرافي... تفتي الفقر والبطالة والرشوة... ااظقساا ااقليمي بين التما والجنوب الذي يعكس صراعات عنيفة عرقية ودينية عميقة الصراع المستمر في دلتا النيجر الغنية بالنفط بين التركات ااجنبية والجماعات العرقية أوضاع عدا ااؽتقرار السياؽي في الباد. المجهودات المبذولة لتجاوز الضعف التنموي بنيجيريا:
 المجهودات المبذولة للنهوض بالنتاط ااقتصادي:
 توفير التجهيؼات اأؽاؽية :الماء ،الكهرباء ،الطرق... تنويع النسيج ااقتصادي :ااهتماا بالنتاطين الفاحي والصناعي مواجهة العنف والتمردات الطائفية والدينيةالمجهودات المبذولة للنهوض بالخدمات ااجتماعية وتحقيق التنمية البترية:
 النهوض بالتعليم والصحة... خلق فرص التغل خاصة للتباب محاربة الرشوة...052ن
052ن
0ن

 -3الجاظب التكلي :اؽتعما التعبير الجغرافي السليم ،شكل التقديم.....................................................................................

0ن
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 1ة التحديد السليم لمعاظي المفاهيم .....................................................................................................................................................................................
ة ترشيد اؽتعما الموارد الطبيعية
ة البيئة
ة حوار اأديان

3ن
()1×1

2

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

3ن

أ-

اختيار الجواب الصحيح في كل واحد من الجدولين ( )1و( )2وكتابته على ورقة التحرير.........................

0ن

 الجدو ( :)1من ضمن الموارد الطبيعية المتجددة................................................................................................................................... :

()1.1

 الجدو (:)2اايكولوجيا ااظساظية تقوا على..................................................................................................................................................... :

()1.1

 الموارد المائية

 إدماج التربية البيئية في برامج التربية والتكوين

ب  -اإجابة بكتابة كلمة صحيح أو خطأ في الخاظة المناؽبة....................................................................................................................:
 ؽاحة جامع الفنا ثرات مبني
 ظقوش الحلي واأواظي المنؼلية القديمة تراث امادي
 صومعة حسان تراث معماري

خطأ
خطأ
صحيح

ج-ترتيب الخطوات المقترحة إعداد برظامج إعامي للنهوض بقيم المواطنة....................................................................... :





تحديد اأهداف من البرظامج واظتقاء المادة العلمية المرتبطة بالموضوع
تحديد الفئة المستهدفة
اختيار ورصد الااهرة أو الموضوع الذي يهم قيم المواطنة
تقديم البرظامج

0ن

3
2
1
4

0ن

