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:  المدة                         متوسط 1المستوى :                         االجتماعيات:  مادة في ثانيال الثالثي فرض
 . ساعة

 ن)10(:التاريخ 

 .ن)06(الجزء األول 

 لتأثير الوسط الجغرافي المحيط بهم. االستقالليةتميزت معيشة سكان بالد المغرب بالحرية و       ن):40(الوضعية األولى:  

 ./ حدد الموقع الجغرافي   لمنطقة شمال إفريقيا  1

 .أذكر أربع تسميات لسكان بالد المغرب /2

 ربط عالقات مع شعوب الجوار. لعب موقع بالد المغرب المهم دورا في:  ن)20(الوضعية الثانية

 .بالد المغرب بالمصريين  سكان حدد طبيعة عالقة  /1

 :الوضعية اإلدماجية.ن)04(الجزء الثاني 

سكان رفقة والدك فاستنتج أن هناك حضارة مشتركة بين ـ  للحضارات المتعاقبة ببالد المغربـ  وثائقياو أنت تشاهد شريطا و 
 سياسيا ،ثقافيا و عمرانيا.:و الفينيقيين.طلب منك توضيحا لمظاهرها  بالد المغرب

قدم الفينيقيون إلى شمال إفريقيا كتجار فبنوا المدن الساحلية مثل :هيبون ، صلداي ، يول  ...............""1السند

 الوراثي..." من النظام القبلي إلى الممالك  حيث عرفوا نظام الحكم الملكياألمازيغ  انتقل"2السند 

 . أسطر تجيب فيها والدك 10، أكتب فقرة  من  ماد رستالتعليمة:من خالل السندات و على ضوء 

 ن):10الجغرافيا(

 :أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد . الوضعية األولى

 .المياهالمناخ، التضاريس و  الطبيعية:تشمل العوامل ـ  

 منطقة متوسطة الكثافة السكانية . ـ جنوب شرق قارة آسيا ،

وعدد الوفيات. عدد المواليدبين  ـ الكثافة السكانية هي الفرق

.من منطقة ألخرى  يختلفونالمنتظما حيث توزيعا يتوزع سكان العالم ـ 

ـ سكان العالم في تزايد مستمر لزيادة  عدد الوفيات  و قلة عدد المواليد.
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/ حدد المو/ حدد الموقع الs11الوضالوضعية  

كر أربع تسمياأذكر أربع تسميات ل/2

لعب: ن)ن)2200((ثانيةعية الثانية xa بالبالد ال  سكان سكان القة عة عالقة

لوضعية اإلد:الوضعية اإلدماجيةن)
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