
íè�]‚Âý]<êÚ‡…]ç¤]<íèçÞ^m<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]<‚uç¹]<á^vjÚý]]<‚uç¹]<á^vjÚý]]<‚uç¹]<á^vjÚý]]<‚uç¹]<á^vjÚý]ê×�ê×�ê×�ê×�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ØÚ^ÓÖ]<Ü‰ý]ØÚ^ÓÖ]<Ü‰ý]ØÚ^ÓÖ]<Ü‰ý]ØÚ^ÓÖ]<Ü‰ý]JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  
ÜŠÏÖ]ÜŠÏÖ]ÜŠÏÖ]ÜŠÏÖ]<<VtçÊ<ínÖ^nÖ]JJJJJJJJJJ<<<<JJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< < <<<<<<<ŒçÛ×q_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ì�^Ú<ì�^Ú<ì�^Ú<ì�^ÚVVVVl^éÂ^Ûjqý]l^éÂ^Ûjqý]l^éÂ^Ûjqý]l^éÂ^Ûjqý]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <

<<<<<}<íe^éÞßéì†Ë<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<^ßè<ì…æ�^ßè<ì…æ�^ßè<ì…æ�^ßè<ì…æ�†è†è†è†è2012<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<^vjÚý]<ÜÎ…^vjÚý]<ÜÎ…^vjÚý]<ÜÎ…^vjÚý]<ÜÎ…<á<á<á<áJJJJJJJJJJJJVJJJJJJJJJJJJVJJJJJJJJJJJJVJJJJJJJJJJJJVJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<   <<<<
I.... نقط  نقط  نقط  نقط      7::::الجغرافيا  الجغرافيا  الجغرافيا  الجغرافيا          ييييــــــــــــة فة فة فة فــــــــققققــــــــييييــــــــى وثى وثى وثى وثــــااااــــال عال عال عال عــــغغغغــــتتتتــــــــاإلشاإلشاإلشاإلش                    

    
  ن 3,5........ھا من بحار ومحيطات في الفراغات ب طسماء دول المغرب العربي وما يحيوطن على الخريطة  أ -  1
  ن  2...............................وطن على الدوائر  مصادر الطاقة والمعادن التي يتميز بھا كل بلد مستعينا بالمفتاح -  2
 ن1,5..........................بعد القيام بالخطوات السابقة  في ا8طارأع7ه على اليسار  ضع عنوانا مناسبا للخريطة -  3

II.... نننن6::::ةةةةــــننننــــواطواطواطواطــــممممــــى الى الى الى الــــة عة عة عة عــــييييــــربربربربــــتتتتــــالالالالي  ي  ي  ي  ــــية فية فية فية فــــوعوعوعوعــــوضوضوضوضــــــــة مة مة مة مــــــــــــئلئلئلئلــــــــف وأسف وأسف وأسف وأســــارياريارياريــــــــععععــــتتتت 
  ن  4........................................................................................ أتمم م> الجدول التالي -  1

        الحلول المقترحة لتجاوزهالحلول المقترحة لتجاوزهالحلول المقترحة لتجاوزهالحلول المقترحة لتجاوزه        أسبابهأسبابهأسبابهأسبابه        المشكل اإلجتماعيالمشكل اإلجتماعيالمشكل اإلجتماعيالمشكل اإلجتماعي
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  ـ

 الغابة استنزافمن ا8جراءات التي تراھا فعالة للتخفيف من مشكل   4 اقترح.عدة مشاكل طقة بالمن الغابة تعاني -  2
 ببلدتك

-...............................................................................................................................................  
-...............................................................................................................................................  
-................................................................................................................................................  
ن  2.......... ................................................................................................................................. -  

III.... نـقـطنـقـطنـقـطنـقـط7::::    تـــاريــــــخ  تـــاريــــــخ  تـــاريــــــخ  تـــاريــــــخ  ــــــــالالالالي  ي  ي  ي  ــــة فة فة فة فــــــــــــــــييييــــــــــــــــالالالالــــــــــــققققــــــــــــة مة مة مة مــــــــللللــــــــئئئئــــــــأسأسأسأس        

        : : : : اليين على ظهر الورقة  اليين على ظهر الورقة  اليين على ظهر الورقة  اليين على ظهر الورقة  أجب في أحد الموضوعين التأجب في أحد الموضوعين التأجب في أحد الموضوعين التأجب في أحد الموضوعين الت                                                                                                            

وضح في . Jحت7له بية شملت جميع المجاJت تمھيداورأ استعماريةضغوطا  م19واجه مغرب القرن  :الموضوع األولالموضوع األولالموضوع األولالموضوع األول

  التي تعرض لھا المغرب خ7ل ھذه المرحلة وا�قتصاديةالضغوط العسكرية موضوع مقالي متماسك أھم 
اااالموضوع الثاني  لموضوع الثاني  لموضوع الثاني  لموضوع الثاني  : يعد اJحت7ل الفرنسي للجزائر سنة 1830 بداية  لTمبريالية ا?وربية في شمال إفريقيا . بين في 

  الفرنسي للجزائر وأھم مظاھر مقاومته ا�حت�لز أسباب موضوع مقالي أبر
                                                                              وهللا المعين 
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