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  )نقط 7: (السؤال األول

، حول وجدة في ذلك البسيط الممتد، من غير تـرو وال نظـر فـي    يلخيم بجنوده على ضفة واد ِإيس سيدي محمد بن عبد الرحمانثم إن "... 

والثقلة التي جئتم بها حتى وضعتموها بباب جيش إن هذا الفرش واألثاث : قال لهم مير عبد القادراألوعندما نزلت المحلة، ورأى ذلك . العواقب

ليس من الحزم في شيء، والرأي أن ال تالقوا العدو إال وأنتم منكمشون، بحيث ال يبقى لكم خباء مضروب على األرض، وإال فإن العدو و دهذا الع

، فإن كانت لكم فال يبعد إتيانها، " زا"فلو أبقيتم هذه األثقال بواد . يرجع دونها ولو أفنى عليها عساكرهمتى رأى األخبية مضروبة إال قصدها وال 

، فرجع من حيث أتى يتنفس نا واعيةذيجد لنصحه أولكن لم . وا للقتالوإن كانت عليكم، فتسلم من األخذ، وتجدون الراحة والمقام بها حتى تعود
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 )نقطة 1(ضع النص في سياقه التاريخي  .1

 )نقط 2(عرف بما تحته خط  .2

 )نقط 2(ادر وما يقترحه من بدائل لتجاوزها استخرج من النص مخاوف األمير عبد الق .3

  )نقط 2(اذكر نتائج هذه المعركة على األوضاع الداخلية للمغرب  .4

  )نقط 7: (السؤال الثاني
  .شكلت االكتشافات الجغرافية خالل القرن السادس عشر الميالدي فاصال تاريخيا يبدأ معه العصر الحديث

  .االكتشافاتأسطر عوامل ونتائج تلك  10وضح في أقل من 

  )نقط 3: (السؤال الثالث
  .التحرير وأكمل تعبئتها بما يناسب ورقةالتالية إلى  الخطاطة أنقل

  
  )نقط 3: (السؤال الرابع

 :التالية التاريخيةاشرح المصطلحات  -

  .االمبريالية –البولشفية  –األنوار فكر  – ينالدواو –الخراج  –الغزوة 
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  )نقط 7: (السؤال األول

مـن السـاكنة    %80من األراضي الصالحة للزراعة فالحة مطرية تعيش منها، كال أو جزء، أزيد من   %90تنتشر في حوالي 

  ...القروية بالبالد

، أي تجنب القيام "األدنى من المخاطر الحد"إن الممارسات الزراعية ، التي ترتكز على إنتاج الحبوب، تخضع للعقلنة القائمة على 

التي تتسقط فيها كميات كافية من األمطـار فـإن المردوديـة،    خالل السنوات حتى في هذه الزراعة، وينتج عن ذلك، أنه بأي استثمار 

  .وبالتالي المداخيل، ال تتجاوز مستوى سد رمق العيش إال ناذرا

لمـا  تعاني بدورها من تدهور كبيـر نسـبيا نظـرا     ]...[من التراب الوطني  %30وبالنسبة ألراضي الرعي التي تشكل حوالي 

، استعمال غير مناسب في الغالب، وتتضاعف آثار التدهور هذه بفعـل تـواتر فتـرات    من أجل تتعرض له من رعي مفرط واجتثاث

  ...الجفاف التي أصبحت أكثر طوال وحدة

أراضي : ن ربع المساحة الصالحة للزراعة تهيمن عليها ملكيات عقارية عتيقة وهشة مثلإفومن جهة الوضع القانوني لألراضي، 

  .من مجموع األراضي الصالحة للزراعة %18التي تمثل وحدها نسبة  األراضي الجماعيةوالحبوس واألمالك العمومية وخاصة  يشالك
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 )نقط 2(اشرح ما تحته خط  .1

 )نقط 3(استخرج من النص العوائق التي تحد من تطور اإلنتاج الفالحي المغربي وصنفها حسب نوعيتها  .2

 )نقط 2(اذكر أهم المجهودات التي تبذلها الدولة لتجاوز هذه العوائق  .3

  

  )نقط 7: (السؤال الثاني
  .تتميز القطاعات االقتصادية في دول الجنوب بخصائص تميزها عن القطاعات االقتصادية في دول الشمال

  .أسطر، تحدد فيها خصائص القطاعات االقتصادية بدول الجنوب 10من  ،أكتب فقرة

  

  )نقط 3: (السؤال الثالث
  :أجب عن األسئلة التالية بعد نقل الشكل إلى ورقة التحرير

  

 )نقطة  1(. أكتب على الرسم أسماء خطوط العرض الرئيسية .1

 )نقطة 1. (لون المنطقة التي تسقط عليها أشعة الشمس .2

استنتج لون االعتدال أو االنقالب الذي يمثله الرسم، واذكر تاريخ  .3

  )نقطة 1. (حدوثه

  

  

  )نقط 3: (السؤال الرابع
  :عرف بالمصطلحات التالية

  .التمديننسبة  –المقياس  السهوب  –الضريم زراعة  –الصواعد  –النوازل 
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