
 االجتماعيات                                                                   

 2مراقبة مستمرة رقم:                                                             

 2015/2016السنة الدراسية:              السنة الثانية ثانوي إعدادي          : ..........................         االسم    

 د50/  12/2015/ 16بتاريخ :                       األسدس األول     :........ :..........................   الفوج النسب    

      

  ن7                   الموضوع األول: االشتغال على الوثائق   )الجغرافيا(        

" أصبحت الطاقة عصب الحياة الحديثة وأضحى امتالكها مؤشرا لتقدم الشعوب، بسبب  نص جغرافي:

 مصادر الطاقةتلك التقنيات التي تعتبر إحدى سمات العصر. والتي تعتمد في تشغيلها على الطاقة، لكن 

تنفذ هي  التقليدية معروفة بنفاذها....وقد تنبه اإلنسان إلى إمكانية االستفادة من طاقة أخرى نظيفة وال

يمكن أن تنفذ. تتجدد  الطاقة المتجددة، وهي طاقة مستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد، والتي ال

                                                                        بشكل طبيعي والسيما الشمسية والريحية والمائية..."
                                                                           2015نونبر 12بتاريخ  -ة الطاقة المتجددة في المغربادار-ألعمالالمصدر: مقتطف من مجلة القانون وا

 ن                                                                     1تحته خط :      عرف ما -1 

........................................................................ ............الطاقة:..........مصادر  -

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

                                                        ن       2يلي :     استخرج من النص ما -2 

 ............................................................. ............مصادر الطاقة :............أنواع  -أ

 .................................................... ..........الموارد الطبيعية الطاقية :............... -ب

ن                                                            1ركب الفكرة األساس للنص :      -3 

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

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

ن                                    1فسر العبارة التالية: "مصادر الطاقة التقليدية معروفة بنفاذها"   -4

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

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

                 ن2طاقية :     أكتب فقرة توضح فيها اإلجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات ال -5

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

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

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

   ن 6              الموضوع الثاني: األسئلة الموضوعية )التربية على المواطنة(   

 ن                                                                                2يلي :      عرف ما -1 

............................ ............األغلبية المطلقة:.................................................... -
................................................................................................................. 

..................... ...........ملتمس الرقابة:............................................................ - 
............................................................................................................... 
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 ن                                                                 2     أتمم الفراغ بما يناسب :  -2

 سنة و........................................    23من شروط الترشيح لمجلس النواب بلوغ  -

 ......................................... يعقد البرلمان دورتين في السنة، األولى تسمى .... - 

 والثانية تسمى............................................                                           

ن                                                                             2أجب بصحيح أو خطأ :     -3

سنة كاملة:.....................                                       30للترشيح لمجلس المستشارين يجب بلوغ  -

 يصوت البرلمان على القوانين ويراقب عمل الحكومة:........................   -

   ن 7                            )التاريخ( الموضوع الثالث:  الموضوع المقالي      

م بزعامة أبو بكر بن 1244 -ه642قامت الدولة المرينية بتوحيد المغرب األقصى منذ سنة 

 عبد الحق المريني، إال أنها فشلت في توحيد الغرب اإلسالمي.     

                                                                                     يلي:   أكتب موضوعا مقاليا موضحا فيه ما

توحيد الغرب اإلسالمي.                                                                                أسباب عدم تمكن المرينيين من  -

.                                         المنشآت المعمارية والمدارس التي خلفها المرينيون بالمغرب األقصى  -

         الشخصية الفكرية التي برزت مع الدولة المرينية. -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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