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I/- االشتغال على وثيقة  : مادة التاريخ: الموضوع األول                                                                              
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 :  نص تاريخي
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

     : النص التالي جيدا وأجب على األسئلة المرافقة له اقرأ -

 
         ن 1 :حدد نوعية النص ومصدره  -1

............................................................./ مصدره : :نوعية النص 

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

  ن1:  ضع النص في إطاره الزمني والمكاني -2

 

المكاني  اإلطار -...........................................................:  الزمني اإلطار -

:......................................................................... 

 

 ن 2استخرج من النص :  -3
 

  يسلي : إأسباب معركة

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

... 

"...تجدد النزاع بسبب حركة األمير عبد القادر وما كانت تلقاه من تأييد لدى القبائل المراكشية )المغربية( المجاورة لحدود 

باحتالل مدينة وجدة فأصبح موالي عبد الرحمان مضطرا لخوض الحرب دفاعا عن كيان الجزائر ...بدأ بيجو 

 ة ــــمـــــزيـت به هــقـم لح0422(غشت)أغسطس  02ي ــيسلإالسلطنة...فعندما التقى مع القوات الفرنسية في معركة وادي 

عند ثنية األول يمتد من البحر ...وينتهي قطاعات ثالثة...القطاع  إلىالحدود  ة ...ووقعت اتفاقية بمقتضاها قسمتساحق

الساسي ...ويمتد القطاع الثاني جنوب ثنية الساسي حتى الصحراء الكبرى...أما الصحراء الكبرى فقد اعتبرت أرضا مشاعا 

 ليست تابعة ألحد..." 

 212-212د.صالح العقادص:ى( .المغرب العربي : دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة )الجزائر ، تونس، المغرب األقص  



  : نتائجها

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

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

  : اسم االتفاقية

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

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

  : تاريخها

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

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

      ن 2مغرب بعد هزيمته في معركة إيسلي   : فسر ما آلت إليه أوضاع ال– 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ن1حدد الفكرة األساس للنص :  -2
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II  /-  : موضوعية :     وأسئلة  مفاهيم: مادة الجغرافيا الموضوع الثاني                                                 
 ن 6
 

 ن 3ضع كل مفهوم من المفاهيم التالية أمام التعريف المناسب له :  -1

 

 * تكتل جهوي                  * محطة جيوتاريخية            بلدان في طور االندماج * 
 
 ........................................ظاهرة معينة :  تفاعل البعد المكاني والبعد الزمني لتفسير -
 ................................بلدان ترتبط بالمجال العالمي بحركة المبادالت اإلنتاجية والمالية:  -
 ......................................اتحاد بين مجموعة من البلدان المستقلة :  -
 
 ن 1.1 :يات التالية صل بسهم بين المعط -2
 
 
 
 
 
 ن1.1:  أجب بصحيح أو خطأ أمام الجمل التالية -3

 
 .................... : تعتبر النرويج واحدة من دول االتحاد األوروبي 

  1191تم توقيع معاهدة اتحاد المغرب العربي سنة ................. : 

  دولة :.. 27  - 2113سنة  األوربيبلغ عدد أعضاء االتحاد............. 
 

III /- : موضوع مقالي: صياغة  -التربية على المواطنة  الموضوع الثالث                                                 
 ن7/7
 

 تعتبر المؤسسات التعليمية واحدة من المرافق العمومية ببالدنا.
 واجبات المتعلمين تجاه هذا المرفق – حفاظ عليهوآليات ال تعريفا للمرفق العمومي -:  أكتب موضوعا مقاليا يتضمن -

 .اقترح حلوال للمحافظة على المرفق العمومي )المحيط المدرسي(  –                                         
 

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

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

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

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

 التجديد للسنة الثالثة ثانوي إعداديالكتاب 

              غرب ــــــمـة مراكش بالــــتعتبر قم -

   يعتبر النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء -

             تعتبر روابط اللغة والدين والتاريخ  -

 ي ــــــــــــــــــــــمن معيقات تكتل بلدان المغرب العرب 

 ي ــــــمن العوامل المساعدة على اتحاد المغرب العرب 

 من المحطات التاريخية في بناء اتحاد المغرب العربي  

  




