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  )نقط 7: (السؤال األول

األمير عبد ، ورأى ذلك المحلةوعندما نزلت . من غير ترو وال نظر في العواقب ...يسليإخيم بجنوده على ضفة واد   …سيدي محمدثم إن "... 

هذا العدو ليس من الحزم في شيء، والرأي أن ال تالقوا  إن هذا الفرش واألثاث والثقلة التي جئتم بها حتى وضعتموها بباب جيش ل لهمقا القادر

ـ  ا العدو إال وأنتم منكمشون، بحيث ال يبقى لكم خباء مضروب على األرض، وإال فإن العدو متى رأى األخبية مضروبة إال قصدها وال يرجع دونه

عد إتيانها، وإن كانت عليكم، فتسلم من األخذ، وتجدون الراحـة  ، فإن كانت لكم فال يب" زا"فلو أبقيتم هذه األثقال بواد . ولو أفنى عليها عساكره

                                                               ع        .ولكــن لــم يجــد لنصــحه أذنــا واعيــة، فرجــع مــن حيــث أتــى يتــنفس الصــعداء . والمقــام بهــا حتــى تعــودوا للقتــال

  55ص، 1933، 1، ط 5ج ، ��فا
	� ز��ان، ا                                                                                                                                            ا  
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  )نقط 7: (السؤال الثاني
� ا���=>ا��� 15ا�:�ن  أوا9.���5 أور'� � ����>� �?  .�دي اآ��G.�ت  �Fا.�� آ�Bى، آ�	9 وراءه� �<���� �� ا���Bب و9@)�3 �

�Jأ� �G� ودK& �. L�ذ N0و. 
  

  )نقط 3: (السؤال الثالث
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  )نقط 3: (السؤال الرابع

  :ى ورقة تحريرك الجدول التالي ثم أكمل تعبئته بما يناسبإلأنقل 

  العمل المميز لها  الشخصيات التاريخية
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  )نقط 7: (ألولالسؤال ا

تتحدد درجة التصحر حسب مدى الخلل الذي يصيب التوازن البيئي، أي نتيجة تفاعل الخصائص الطبيعية للبيئة المتصحرة ونشاطات وتقنيـات  " 

  .اإلنسان المستخدمة في البيئة

  ]...[أو إبدال أنواعه الجيدة بأنواع أقل قيمة تدني كثافة الغطاء النباتي : تتجلى عملية التصحر في عدة مظاهر مثل

  ..."إن عملية التصحر، هي عملية تراكمية تؤدي باستمرار إلى خلق ظروف غير مواتية لوجود اإلنسان والحيوان

 66، ص 1الجغرافيا والبيئة والتنمية، دار الحكمة للطباعة والنشر، ط ) 1995(جالل الدين الطيب 

 .عرف بظاهرة التصحر .1

 .خرج مظاهر التصحر الواردة في النص مع ذكر مظاهر أخرى لم ترد فيهاست .2

 .حدد أهم طرق مكافحة التصحر .3

  

  )نقط 7: (السؤال الثاني

  .تتحكم في توزيع الكثافة السكانية بالمغرب عدة عوامل جغرافية وطبيعية وبشرية

 .أسطر 10حدود  حدد هذه العوامل مبرزا دورها في التوزيع المجالي لهذه الكثافة، وذلك في -

  

  )نقط 3: (السؤال الثالث

  أهم وظائفه  أدواته  أشكال التعبير الجغرافي

      التعبير الخرائطي

      التعبير األيقوني

      التعبير اللفظي

      التعبير العددي والمبياني

  .ى ورقة إجابتك بما يناسبأتمم تعبئة الجدول بعد نقله إل

  

  نقط 3: (السؤال الرابع

 :م والمصطلحات التاليةاشرح المفاهي

  .المياه اإلقليمية –سياسة اإلغراق  –منطقة التجارة الحرة  –اإلتحاد الجمركي  –االنفجار الديمغرافي  –نسبة اإلعالة 
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