
  واهللا ولي التوفيق

 .لتنظيم الورقة) ن1(نقطة واحدة �

عناصر الوحدة بين 
 دول المغرب العربي

عناصر التنوع بين 
 دول المغرب العربي

  بسم اهللا الرحمان الرحيم
  ةاإلعدادي اإلمام الشافعيثانوية 
  رشيد موغيا:األستاذ

  
  1الفرض المحروس رقم 

  األولألسدس ا 

  )مادة االجتماعيات(
  

                 :و المالحظة النقطة

  :اإلسم الكـامل 
           3/    :ـســمـــــــالقـ

  :الرقم الترتيبي 

  
        ).).).).نننن7777((((    تاريختاريختاريختاريخفي مكون الفي مكون الفي مكون الفي مكون الالموضوع المقالي الموضوع المقالي الموضوع المقالي الموضوع المقالي : : : : الموضوع األولالموضوع األولالموضوع األولالموضوع األول

  
  "ا#مبريالية أعلى مراحل الرأسمالية" 

  :فيه مايلي) ي(موضوعا مقاليا توضح) ي(كتبأ

 .تساؤ.ت+ مقدمة مناسبة  ✠

 :عرض ✠
 .تعريف ا#مبريالية -
 .ا#مبريالية مبررات من مبرارات 3 -
 .مظاھر ا#مبريالية مع تعريف كل مظھر -

 .خاتمة مناسبة ✠

✠   

        ).).).).نننن5555((((جغرافياجغرافياجغرافياجغرافياتعاريف و أسئلة موضوعية في مكون التعاريف و أسئلة موضوعية في مكون التعاريف و أسئلة موضوعية في مكون التعاريف و أسئلة موضوعية في مكون ال: : : : الموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثاني
 

 ):ن1(تكامل ا.قتصاديال) ي(عرف .1
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  
 ):ن4(بخط مايلي ) ي(صل .2

  
 .اللغة العربية و اللغة اAمازيغية -

 
 )البترول و الغاز الطبيعي( مصادر الطاقة -

 
 .الدين ا#سCمي -

 
 .المجال الصحرواي/ المجال اAطلسي /التلي - المجال الريفي -

  
  

        ).).).).نننن7777((((في مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنة    االشتغال بالوثلئقاالشتغال بالوثلئقاالشتغال بالوثلئقاالشتغال بالوثلئق: : : : الموضوع الثالثالموضوع الثالثالموضوع الثالثالموضوع الثالث
  ):ن3(الخطاطة بمايناسب) ي(عبء .1

  
  
  
  
  
  

 ):ن2(لتجاوز مشكل اAمية) 2(حلين) ي(اقترح .2

  ............................................................................................................................................... :الحل اAول المقترح

  ...............................................................................................................................................:الحل الثاني المقترح

  ):ن2(المشكل ا.جتماعي) ي(عرف .3
...................................................................................................................................................

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

 مشاكل اAوضاع ا.جتماعية........................................ أنواع المشاكل ا.جتماعية بعض

 .................. اAمية .................. تشرد اAحداث



  واهللا ولي التوفيق

 .لتنظيم الورقة) ن1(نقطة واحدة �

عناصر الوحدة بين 
 دول المغرب العربي

 عناصر التنوع بين
 دول المغرب العربي

  بسم اهللا الرحمان الرحيم
  ةاإلعدادي اإلمام الشافعيثانوية 
  رشيد موغيا:األستاذ

  
  1الفرض المحروس رقم 

  األولألسدس ا 

  )مادة االجتماعيات(
  )تصحيح الفرض(

                 :و المالحظة النقطة

  :الكـامل اإلسم 
           3/    :ـســمـــــــالقـ

  :الرقم الترتيبي 

  
        ).).).).نننن7777((((    تاريختاريختاريختاريخفي مكون الفي مكون الفي مكون الفي مكون الالموضوع المقالي الموضوع المقالي الموضوع المقالي الموضوع المقالي : : : : الموضوع األولالموضوع األولالموضوع األولالموضوع األول

  

  فما المقصود با'مبريالية؟ وما مبرراتھا؟ وماھي بعض مظاھرھا؟+ مقدمة مناسبة  : مقدمة
   :عرض

، تھدف إلى الحصول على 19ھي حركة توسعية استعمارية ظھرت بأوربا خ-ل القرن :ا'مبريالية :تعريف ا'مبريالية •
 .مناطق جديدة لتصريف الفائض الصناعي و البشري و الرساميل و جلب المواد ا9ولية

ق الرغبة في في تنظيم ا9عرا/ الحاجة إلى المواد ا9ولية و ا9سواق الجديدة: مبررات من مبررات ا'مبريالية، مث- 3 •
 .الرغبة في حماية أمنھا./ ا9خرى

 ): أنواع اJستعمار(مظاھر ا'مبريالية  •
 .إلغاء نظام الحكم المحلي و إحداث إدارة استعمارية مباشرة): المستعمرة(اJستعمار المباشر -
 .اJحتفاظ بنظام الحكم المحلي و إحداث إدارة استعمارية مراقبة لة): الحماية(اJستعمار غير المباشر -
وميْنيُونْ ( اJستيطان -  .توطين سكان الدولة المستعِمرة ومنحھم حكما ذاتيا): الدُّ

  .خاتمة مناسبة
  :توزيع نقط الموضوع المقالي: ملحوظة

 )ن1(الجانب الشكلي)/ن4(الجانب المعرفي)/ن2(الجانب المنھجي
  

        ).).).).نننن5555((((جغرافياجغرافياجغرافياجغرافياتعاريف و أسئلة موضوعية في مكون التعاريف و أسئلة موضوعية في مكون التعاريف و أسئلة موضوعية في مكون التعاريف و أسئلة موضوعية في مكون ال: : : : الموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثاني
 

 ھو تعاون بين مجموعة من البلدان من أجل تبادل السلع  ):ن1(تكامل اJقتصاديال) ي(عرف .1
 .و الخدمات

  

 ):ن4(بخط مايلي ) ي(صل .2
  

 .اللغة العربية و اللغة ا9مازيغية -
 

 )البترول و الغاز الطبيعي( مصادر الطاقة -
 

 .الدين ا'س-مي -
 

 .المجال الصحرواي/ المجال ا9طلسي/ التلي - المجال الريفي -
  

  

        ).).).).نننن7777((((في مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنة    االشتغال بالوثلئقاالشتغال بالوثلئقاالشتغال بالوثلئقاالشتغال بالوثلئق: : : : الموضوع الثالثالموضوع الثالثالموضوع الثالثالموضوع الثالث
 

  ):ن3(الخطاطة بمايناسب) ي(عبء .1
  

  
  
  
  
  

 ):ن2(لتجاوز مشكل ا9مية) 2(حلين) ي(اقترح .2

  .توفير المدارس :الحل ا9ول المقترح

  .إلزامية التمدرس :الحل الثاني المقترح

  ):ن2(المشكل اJجتماعي) ي(عرف .3
ھو وضع غير سوي و خلل في البناء اJجتماعي و اJقتصادي لمجتمع ما، و الذي يتطلب معالجته للحفاط على 

  .استقرار المجتمع

 مشاكل ا9وضاع اJجتماعية انحراف السلوك مشاكل بعض أنواع المشاكل اJجتماعية

  إدمان  تشرد ا9حداث
 المخدرات

 البطالة ا9مية


