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I -/7/7ٌ يىضىع يقبني                                                        : يبدة انجغزافيب  :  انًىضىع األول  
 

 

 

 

 

 
 

 

:  اقزأ انُص بخًؼٍ رى أجب ػًب يهي 

  ى1: طف الىضؼٍح االجرواػٍح الرً أطثحد ػلٍها روطٍا تؼذ ذفكك االذحاد الظىقٍاذً - 1

ى 2: فظز االًؼكاطاخ االجرواػٍح لهذا الرحىل ػلى طاكٌح روطٍا- 2

ى 1: ركة فكزج أطاطٍح للٌض - 3

ى 3: أكرة فقزج هزكشج ذثزس فٍها الرحىالخ الرٌظٍوٍح الرً ػزفرها روطٍا تؼذ اًهٍار االذحاد الظىفٍاذً - 4

ٌ 6/6:                                           أسئهت يىضىػيت ويصطهحبث : يبدة انخبريخ : انًىضىع انزبَي 

ى  3 :اخخز رالرت يفبهيى أو أػالو وػزفهب حؼزيفب حبيب  - 1

 هىحا أوحوى الشٌاًً – هٌظوح الرحزٌز الفلظطٌٍٍح – هٍلشٍاخ طهٍىًٍح – الوٌظوح الظهٍىًٍح الؼالوٍح –

.  هحوذ تي ػزفح – هٍثاق األطلٌرً – 

ٌ   1.5: ضغ كهًت صحيح أو خطأ أيبو انجًم انخبنيت - 2
:..................  هحطح أطاطٍح لرأطٍض الحزكح الظهٍىًٍح الؼالوٍح1897ٌؼرثز هؤذوز تال تظىٌظزا طٌح -  أ

:...........  وطٌٍا للوطالثح تاالطرقالل66 هي طزف 1940 ٌٌاٌز 11ذن الرىقٍغ ػلى ػزضٍح  االطرقالل ٌىم - ب

:.......................... 1953 غشد 20ثن ًفً الوزحىم هحوذ الخاهض وأطزذه الولكٍح ٌىم - ج

ٌ  :1.5 بًب يُبسبهب في انخبَت رقى صم بسهى أحذاد انخبَت رقى - 3 

 

 
 

 (ٌ 7/7)صيبغت يىضىع يقبني في انخزبيت ػهً انًىاطُت                            :  انًىضىع انزبنذ 
 

 

 
 

 اػروادا ػلى الىثٍقح وهكرظثاذك أكرة هىضىػا هقالٍـا ذثٍي فٍه             :

 أبعاد المشكالت البيئية وقضاياها الكبرى 
دور المغرب في مواجهة المشكالت البيئية وطنيا ودوليا  .

 قدم خطة عملية لتطبيق اقتراح حول دراسة مشكل بيئي وتقديم حلول له .     

الكراب الرجذٌذ للظٌح الثالثح ثاًىي إػذادي 

 سُت يٍ 60وبؼذ ....إٌ انبطبنت انخي نى حكٍ يىجىدة في انفخزة انسىفيبحيت، بحكى أٌ انذونت كبَج حىفز انشغم نهجًيغ، فقذ ظهزث فجأة "  

فؼهً يسخىي يؤشز : وكبٌ نهذا انخحزر اَؼكبسبث وخيًت ػم انسكبٌ. انُظبو انشيىػي ، ػزف االقخصبد انزوسي ححزرا فجبئيب وجذريب

 1998 سُىاث فقظ، ووصهج َسبت انبطبنت سُت 5 بؼذ 71 إنً انًزحبت  1992 سُت 34انخًُيت انبشزيت يزال، اَخقهج روسيب يٍ انًزحبت  

وحفبقًج انخفبوحبث االجخًبػيت ، وظهزث بؼض انظىاهز .  يٍ سكبٌ انبالد أصبحىا يؼيشىٌ ححج ػخبت انفقز% 28 كًب أٌ %12إنً 

..."  االجخًبػيت األخزي كبنجزيًت وانخسىل

 130:                                                           الرجذٌذ فً االجرواػٍاخ الظٌح الثالثح هي الرؼلٍن الثاًىي اإلػذادي ، ص

* يحطت أسبسيت نخأسيس 1917يؼخبز وػذ بهفىر -   

*حؼخبز يُظًت انخحزيز انفهسطيُيت يحطت أسبسيت -   

* يحطت أسبسيت 1944 يُبيز 11حؼخبز ػزيضت االسخقالل -   

. نهىقىف في وجه االحخالل اإلسزائيهي-   

.وطٍ قىيي نهيهىد في فهسطيٍ -   

رفض فيه انًغبربت اإلصالحبث انجزئيت وطبنبىا - 

.           ببالسخقالل  

  يحطت أسبسيت1944 يُبيز 11حؼخبز ػزيضت االسخقالل - 

إَُب يطبنبىٌ ببػخًبد إسخزاحيجيت جًبػيت يخكبيهت قبئًت ػهً شزاكت حقيقيت وحضبيٍ فؼهي ، ووضغ ضىابظ نخطىيق األخطبر انُبجًت ػٍ 

انخحىالث انًُبخيت، وػٍ االسخغالل انًفزط نهزىراث انًبئيت وانغببىيت وانسًكيت وانضغىط انًًبرست ػهً االَظًت انبيئيت وانخُىع 

..." انبيىنىجي   

                   02/09/2002هقرطفاخ هي خطاب جاللح الولك هحوذ الظادص فً القوح الؼالوٍح للرٌوٍح الوظرذاهح تجىهاًظثىرع ٌىم 

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




