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حرر موضوعا مقاليا متماسكا . الثانية من مرحلتين اساسيتين وخلفت نتائج متباينة على جميع المستويات الحرب العالمية مرت  
  أھم مميزات المرحلة الثانية من الحرب العالمية الثانية :  * تتناول فيه بالدراسة و التحليل 

  .نتائجھا السياسية أبرز *                                         
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  . بعض المنتجات الف8حية ا7مريكية ورتبھا في العالم : جدول 

  ن  4.......................................................ـ حول معطيات الجدول إلى مبيان با7عمدة مراعيا شروطه ا:ساسية  1
  ن 3......................................................إنط8قا من الجدول ومما درسته مظاھر قوة الف8حة ا:مريكية ـ صف  2
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  ن  1..................................................................................................قمة ريو   *:     ـ عرف 1
ن 3...........................................:..............ـ صنف فروع التراث التالية في الجدول بعد نقله إلى ورقتك  2  
    ال# الحسني* 
  ) أيت إسحاق(الزاوية الد%ئية *
  القفطان  *
على ضوء القولة ومادرسته مظاھر إشتراك وضح " مصيرمشترك ... عالم مشترك " ـ درست في أحد الملصقات عبارة  3

ن   2...مصير العالم   
�
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حرر موضوعا مقاليا متماسكا . لفت نتائج متباينة على جميع المستويات كانت وراء الحرب العالمية الثانية عدة أسباب ، وخ

  أھم أسباب الحرب العالمية الثانية*                  تتناول فيه بالدراسة و التحليل 
         أبرز نتائجھا البشرية واKقتصادية*                                                       
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  . بعض المنتجات الف8حية ا7مريكية ورتبھا في العالم : جدول 
  
  
  

    
  ن  4..................................................ـ حول معطيات الجدول إلى مبيان با7عمدة مراعيا شروطه ا:ساسية  1
  ن 3..................................................ـ صف إنط8قا من الجدول ومما درسته مظاھر قوة الف8حة ا:مريكية  2
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  ن  1..................................................................................................البيئة *    :عرف ـ  1
ن 3:......................................................... ـ صنف فروع التراث التالية في الجدول بعد نقله إلى ورقتك  2  
  الفرنك المغربي   *  

 *قصبة موحا أوحمو الزياني   
 ألف ليلة وليلة  *
  ن  2.............................................. اKتفاقيات الدولية التي وقع عليھا المغرب في مجال حماية البيئة من أھم 4ـ حدد 3
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