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المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة مكناس -تافياللت

الصفحة
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ـ الموضوع ـ

خاص بالمترشحين الممدرسين

المادة :االجتماعيات

مدة اإلنجاز 07:دقيقة

المعامل0:

مادة التاريخ :تعاريف و أسئلة موضوعية(70ن)
 1ـ عرف بما

يلي5110...............................................................................................:ن
 -الديكتاتورية – أزمة  – 1191وعد بلفور

التالي ،المتعلق بالمغرب

يناسب بعد نقله إلى ورقة

األحــــــداث
توقيع معاهدة الحماية
------------------لقاء آنفا
-----------------تأسيس كتلة العمل الوطني
-----------------

الـسـنـوات
---1111

 9ـ أتمم تعبئة الجدول

في فترة الحماية ،بما

---1101
---1111

التحرير50.................ن

0ـ ضع عالمة ( )+في الخانة المناسبة بعد نقل الجدول إلى ورقة التحرير5910......................................:ن
الحدث
انهزام جيوش محمد بن عبد الكريم الخطابي سنة  1191في معركة أنوال
انتهاء الحرب العالمية الثانية بانتصار دول المحور على الحلفاء
إعالن قيام دولة إسرائيل سنة 1116
استرجاع المغرب إقليم وادي الذهب سنة 1191
اعتبار تطبيق الجهوية من مظاهر تحديث الدولة المغربية

صحيح

خطأ

مادة الجغرافيا :موضوع االشتغال على وثيقة (70ن)

الوثيقة :مكانة القطاعات االقتصادية المصرية في تشغيل اليد العاملة و مساهمتها في الناتج الداخلي الخام سنة 9515
بالنسب المائوية:
الفالحي

مساهمته في التشغيل
0119

مساهمته في الناتج الداخلي الخام
1011

القطاع
الصناعي

99.2

0919

الخدماتي

1616

1119
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المطلوب:
 -1حول المعطيات الخاصة بتشغيل اليد العاملة في الوثيقة إلى مبيان مناسب50...............................ن
 -9اعتمد الوثيقة و المبيان المنجز و مكتسبك في تحديد مساهمة القطاعين الفالحي و الصناعي في التنمية

بمصر5110...................................................................................................ن

 -0اعتمادا على الوثيقة و مكتسبك ،اكتب فقرة تبرز فيها دور السياحة في تنمية االقتصاد المصري و العوامل
المفسرة

لذلك5910...................................................................................................ن

☼مادة التربية على المواطنة :موضوع مقالي (70ن)

يُعد الحفاظ على التراث والموارد الطبيعية من دعائم التنمية المستدامة.

اعتمد مكتسبك في كتابة موضوع مقالي ،من مقدمة وعرض و خاتمة ،تركز فيه على العنصرين التاليين:

 تعريف و تصنيف كل من الموارد الطبيعية و التراث.-

إبراز دور المحافظة على الموارد الطبيعية و التراث في تحقيق التنمية المستدامة.

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين األطر والبحث العلمي
قطاع التعليم المدرسي
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة مكناس -تافياللت
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ـ عناصر اإلجابة ـ

خاص بالمترشحين الممدرسين

المادة :االجتماعيات

مدة اإلنجاز 07 :دقيقة

المعامل0:

ملحوظة :يؤخذ تنظيم العمل بعين االعتبار عند التصحيح.
يستحسن اقتراب اإلجابات من العناصر التالية:
سلم

عناصر اإلجابة

التنقيط

مادة التاريخ :تعاريف و أسئلة موضوعية(70ن)
105.ن

 0ـ التعريف ب:
 -الديكتاتورية :هي نظام شمولي ظهر بأوربا و اليابان من جراء األزمة االقتصادية العالمية ،و يتميز

بسيطرة الحزب الوحيد5

 -أزمة  :01.1هي األزمة االقتصادية العالمية التي أصابت البلدان الرأسمالية انطالقا من الواليات المتحدة

األمريكية5

 -وعد بلفور:الوعد الذي قدمه بلفور وزير خارجية بريطانيا سنة  0101بإنشاء وطني قومي لليهود بفلسطين5

 .ـ إتمام تعبئة الجدول بما يناسب:
األحــــــداث
توقيع معاهدة الحماية

10ن

الـسـنـوات
010.

انتصار المقاومة المسلحة في معركة الهري

0101

لقاء آنفا

0110

تقديم الحركة الوطنية لبرنامج اإلصالحات

0101

تأسيس كتلة العمل الوطني

0100

تقديم عريضة المطالبة باالستقالل

0111

0ـ وضع عالمة ( )+في الخانة المناسبة:
الحدث
انهزام جيوش محمد بن عبد الكريم الخطابي سنة  01.0في معركة
أنوال

صحيح

خطأ
+

1.20ن

انتهاء الحرب العالمية الثانية بانتصار دول المحور على الحلفاء
استرجاع المغرب إقليم وادي الذهب سنة 0111

+
+
+

إعالن قيام دولة إسرائيل سنة 0111
اعتبار تطبيق الجهوية من مظاهر تحديث الدولة المغربية

+
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مادة الجغرافيا :موضوع االشتغال على الوثائق (70ن)
 -0تحويل المعطيات الخاصة بتشغيل اليد العاملة في الوثيقة إلى مبيان مناسب5

 -.تحديد مساهمة االقطاعين الفالحي و الصناعي في التنمية بمصر اعتمادا على الوثيقة و المبيان المنجز

1020ن

و المكتسب:

أ -مساهمة القطاع الفالحي في التنمية بمصر :في التشغيل ،في الناتج الداخلي الخام ،تنوع المنتوج،
التصدير555

ب  -مساهمة القطاع الصناعي في التنمية بمصر :في التشغيل ،في الناتج الداخلي الخام ،المؤهالت
و المميزات ،تنوع اإلنتاج 555

1.20ن

 -0اعتماد الوثيقة و المكتسب في كتابة فقرة تبرز دور السياحة في تنمية االقتصاد المصري تتضمن:

أ -المكانة االقتصادية للنشاط السياحي :السياحة هي أهم نشاط اقتصادي من حيث:
 -تشغيل اليد العاملة5

 المساهمة في الناتج الداخلي الخام5 أهم مورد للعملة الصعبة5ب  -العوامل المفسرة هي:

 غنى مصر بالمقومات السياحية (المآثر التاريخية و المشاهد الطبيعية و التجهيزات)5 -اهتمام الدولة بالقطاع السياحي عبر تشجيع االستثمار و الدعاية5

 -انخراط القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية و إنشاء القرى السياحية5

☼مادة التربية على المواطنة :موضوع مقالي (70ن)

10ن

 -1التعريف و التصنيف:
التعريف
التراث

التصنيف

مخلفات األجيال السابقة في مختلف الميادين

إما :مبني أو منقول أو غير مادي

الثقافية5

أو :مسموع ،مكتوب ،مبني555

الموارد الطبيعية

كل ما توفره لنا الطبيعة من موارد (سطحية،
باطنية ،برية ،بحرية)555

 -متجددة

 غير متجددة -دائمة

 -2إبراز دور المحافظة على التراث و الموارد الطبيعية في تحقيق التنمية المستدامة:
مبادئ التنمية المستدامة (حاجات أجيال المستقبل ،البعد البيئي ،توازن المدن و األرياف ،مشاركة المواطنين)،
أ -دور المحافظة على التراث :الوظائف الثقافية و االقتصادية5
ب -تدابير المحافظة على الموارد الطبيعية :إجراءات قانونية تتعلق بالمحافظة علـى المـاء و الغابـة و
التربة في تحقيق التنمية حاضرا و مستقبال ،إلى جانب التربية و التحسيس5

10ن

