
  
  

   اإلجتمــاعيـات                                                                                
 2 :رقم مراقبة مستمرة                                                                            

  2010/2011: السنة الدراسية                  ثانوي إعدادي ثالثةالالسنة                          1h – 03/05/2011: بتاریخ   
                                  الثانيس األسد                                                                

                                                             

I/- ن7( ئقاالشتغال على الوثا(     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .اقرأ النصين جيدا ثم أجب
   )ن1(   .الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث النصينحدد  -ا 

  )ن1,5(  .مظاهر مطالب الحركة الوطنية النص  من بين - ب
   )ن1( .طبيعة رد فعل الحماية الفرنسية على هذه المطالب استنتج من النص  -ج

  )ن.  )1,5و   ركب فكرة عامة للنصين -هـ
  )ن2(  .حركتين للمقاومة المسلحة التي واجهت االحتالل العسكري للمغرب مظاهرأسطر تبين فيها  4أكتب فقرة من  - د

II/-    ن 7(صياغة موضوع مقالي(  
  .كبيرة في الوقت الحاضر أهميةيشكل حوار األديان من المبادئ التي يوليها المغرب 

 فيه ا تبينـكتب موضوعا مقاليأ :  
 حوار األديان وموقف المغرب من حوار األديان و األدوار التي يقوم بها المغرب في هذا المجال مبديا موقفك  مفهوم

  .من هذا الحوار
III /- ن6(               وأسئلة موضوعية تعاريف(   

  )ن3(  :مفاهيم التالية من ال ةثالثعرف  -ا
  .مجمعات تكنولوجية  -مؤشر اقتصادي    -   بيريسترويكا   - ميكالبول   -  شركات متعددة الجنسيات –إعادة التوطين 

  )ن3(   :أجب بصحيح أو خطأ  -2
1. ا موجها خاضعا لمراقبة الدولةأصبحت روسيا تتبنى اقتصاد.  
2. تزداد شدة البرودة في روسيا في اتجاه الشمال و الشرق.  
3. من مساحة البالد 95 %تمثل األراضي الزراعية في مصر.  
4. ية على مياه نهر النيلرتعتمد الفالحة المص.  
5. استطاعت اليابان بفضل قوتها التكنولوجية تجاوز الكوارث الطبيعية.  
6. أ مشاكل طبيعية و اقتصادية و اجتماعية.م.رغم قوتها االقتصادية تواجه و.  

دنا متعددة و لم تبق مقتصرة على االعتراض على لقد بدأت تظهر مالمح حركة وطنية متجاوبة مع بعضها، وتعم م: النص 
على السياسة البربرية بل صارت تهتم بجميع القضايا و المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي كفقدان  أوالبربري  الظهير

  .....مةالحريات العامة و قضايا التعليم و تسلط رجال السلطة على المواطنين ومشاكل الفالح المغربي إلى آخر القائ
  293الجزء األول ص  1940إلى  1930مذكراتي في الحركة الوطنية من : أبو بكر القادري                           

  

 أدركتاعلم جيدا أن لي تأييد جميع األحزاب الفرنسية الني  إني...لن نغض الطرف أبدا عن أعمال الوطنيين:   لنصا
نقضي قاد إلى إثارة البالد كلها من أقصاها إلى أقصاها، ولكي  اإلصالحاتبرنامج  شيئا فشيئا أنمقدار الخطر و التي رأت 

واستعملنا  قوة جيشنا، إن هذه قضية سالمة عامة إذن فقد قمنا بواجبنا - متى لزم –على خطط الوطنيين كان واجبا أن نستعمل 
 1937أكتوبر  31إعالن المقيم العام نوكيس في                                                  ...القوة، وسنستمر في استعمالها




