
 

 

 الجهوية للتربية و التكويناألكاديمية 
 جهة العيون الساقية الحمراء
 المديرية اإلقليمية بالعيون

 الثانوية اإلعدادية عثمان بن عفان

 
 مدة اإلنجاز : ساعة واحدة 

…النقطة : 
20⁄ 

 (ن7مكون التاريخ )

 بالمليون مارك 1914 - 1905جدول نفقات التسلح في أوربا بين سنتي 

 المجر -النمسا  انجلترا ألمانيا روسيا فرنسا السنوات

1905 800 1000 900 1200 550 

1914 1300 1800 3200 1550 700 

IVERNEL M. (sous dir.) 2003 Histoire Geographie.Hatier .p.14 
     1905        1914   ن : 0.5حدد اإلطار الزمني للجدول ( 1

 ن : 2( صنف الدول الواردة في الجدول إلى دول الحلف الثالثي ودول الوفاق الثالثي 2

 ألمانيا ، النمسا ، المجر : دول الحلف الثالثي 

 انجلترا ، روسيا فرنسا : الثالثي دول الوفاق ، 

  ن :1فسر الهدف من هذا السباق نحو التسلح ( 3

 هذا السباق هو اإلستعداد للحرب العالمية األولىالهدف من 

  ن:2.5( بين انعكاس هذا التسلح على الخسائر البشرية واإلقتصادية للحرب العالمية األولى 4

 حتية: + تراجع اإلنتاج + تدمير البنية الت االقتصاديةسقوط عدد كبير من القتلى والمفقودين خاصة في صفوف الشباب، أما 
 أمريكا. اليابان و لصالح االقتصادية+ نقص في اليد العاملة وفقدان أوربا لمكانتها 

  ن :1 حتالل فرنسا للجزائر ومعركة ايسلي( من خالل مكتسباتك السابقة وضح العالقة بين ا5

 هو أن المغرب كان يقدم الدعم للجزائر واستغلت فرنسا ذلك لتعلن الحرب عليه .

 (ن6) مكون الجغرافيا

 ن :2( أتمم الجدول بما يناسب 1

 شرحها المفاهيم

 اتحاد بين مجموعة من البلدان تتجمع في حدود ترابية واحدة اإلندماج المجالي

 التعاون بين مجموعة من البلدان من أجل تبادل السلع والخدمات تكتل اقتصادي

 ن :2.5( أجب بصحيح أو خطأ 2

 صحيح                                  لمائيةتعاني الجزائر و تونس من خصاص في الموارد ا -

 خطأ                                 مغرب العربي في المناطق الجنوبيةيستقر أغلب سكان ال -

 صحيح                                      يعاني اإلتحاد األوربي من ضعف التزايد الطبيعي    -

 خطأ                                            دولة   28يبلغ عدد دول اإلتحاد األوربي اآلن  -

 صحيح              يحتل اإلتحاد األوربي الرتبة األولى عالميا من حيث الصادرات الفالحية   -

 ن :1.5( صل بسهم ما يناسب 3

  1992                              المجموعة اإلقتصادية األوربية                             

  1957                               المجموعة األوربية للفحم والفوالذ                         

  1951                                                                  اإلتحاد األوربي         

 مادة اإلجتماعيات
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 (ن7) مكون التربية على المواطنة

 أكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه ما يلي :

      (حلول  4على األقل  * بعض الحلول الكفيلة بالتخفيف من حدتها )                        وأنواعها* تعريف الرشوة          

 أنواعها؟وما هي  الرشوة؟تعتبر الرشوة من المشاكل اإلجتماعية التي يعاني منها المغرب. فما هو مفهوم     

 حدتها؟وما هي الحلول المقترحة للتخفيف من 

 ينة،مع غير مقبولة تتمثل في فرض مقابل غير مشروع للحصول على منفعة ارسةمم بالرشوة:يقصد     

 تم سلبه.يكالحصول على امتيازات بغير حق أو حق مشروع 

تتخذ الرشوة شكلين مختلفين، األول يعاني منه المواطن في عالقته باإلدارة وتسمى بالرشوة الصغيرة،     

 الكبيرة.سمى بالرشوة والثاني مرتبط بالقطاعات اإلقتصادية وت

للجوء ابتوعية المواطنين باآلثار السلبية للرشوة، والقيام  الرشوة:المقترحة للتخفيف من حدة من بين الحلول     

إلى جمعيات محاربة الرشوة، وتفعيل القوانين التي تجرم الرشوة، وفضح مرتكبي الرشوة والتبليغ عنهم، ووضع 

 حور حول اآلثار السلبية للرشوة.برامج تحسيسية تتم

الرشوة ال تتم إال في إطار مقاربة تشاركية تجتمع فيها كل من جهود الدولة  محاربة خالصة القول أن     

 والفرد. المدني والمجتمع
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