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  ن7)بوثيقتين التاريخ: االشتغال( 
1-  

نصف قرن، سلسلة عالم المعرفة  األمم المتحدة فيمن : نص تاريخي مقتطف 1مصدر الوثيقة رقم  -
 (0.5)                                              .54ص:  202(، العدد 1995للكاتب دافعة حسن )

: نص تاريخي مقتطف من التاريخ المعاصر عبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد 2مصدر الوثيقة رقم  -
 ن(      0.5)                                              .630، ص: 1973نعمة، دار النهضة العربية، بيروت 

2-   
للوثيقتين في إطار دراسة أسباب اندالع الحرب التاريخي  يندرج السياقالسياق التاريخي للوثيقتين: 

 ن(2)                                                                           م .1939العالمية الثانية، سنة 
3-  

 (1)ن                                             السبب غير المباشر الندالع الحرب العالمية الثانية  -أ

 م.1919سنة شروط معاهدة فرساي 

 (1)ن                                                    ر الندالع الحرب العالمية الثانية:السبب المباش -ب

 م . 1939غزو بولونيا من طرف األلمان سنة                

 ن(2)                                                       في: الثانية تتجلىالسياسية للحرب العالمية  النتائج-4

وتقسيم ألمانيا بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي، انجلترا ، 1945انعقاد مؤتمر يالطا سنة  -

 وفرنسا.

تغيير الخريطة السياسية ألوربا، وانقسام العالم إلى معسكرين: المعسكر الشرقي بقيادة االتحاد  -

 السوفياتي، والمعسكر الغربي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية...

 

 (ن7)موضوع مقالي  افيا:رالجغ 

 . عرض ، خاتمة، الجانب المنهجي : مقدمة مناسبة

               ن(3)     دة األمريكية في المجال الفالحي.مظاهر القوة االقتصادية للواليات المتح  -الجانب المعرفي : 

 توفرها على مجاالت زراعية واسعة 

 القمح( -الصوجا -احتاللها المراتب األولى عالميا في انتاج )القطن 

 احتاللها المراتب األولى في تربية االبقار 

 احتالل المنتوجات الفالحية المرتبة األولى عالميا على مستوى التصدير واإلنتاج 

 

 ن(2)    تفسير القوة االقتصادية للواليات المتحدة األمريكية في المجال الفالحي . -

 ة ،تنوع مناخي ...(ظروف الطبيعية) سهول شاسعة، تربة خصبلمالءمة ا 

 مما يوفره البحث العلمي والتقني استفادة القطاع الفالحي 

 .االستعمال المكثف للمكننة واالسمدة والمبيدات في جميع مراحل اإلنتاج 

 ثانويثالثة السنة الالمستوى: 

 إعدادي

 

P.E.I 4 
 

 وأنشطة تعليميةدروس 

تعلمية عن بعد لضمان 

 استمرارية الدراسة

 -مادة االجتماعيات -
 

 معهد تحكمه قيم ...

تجد فيما يلي عناصر اإلجابة للفرض المنزلي الذي أرسل اليك سابقا فالمطلوب االستفادة من هذه العناصر لدعم مكتسباتك 
 مصر نموذج تنموي عربي( روسيا ورهانات التحول +)درسين المعرفية والمهارية وسنرسل لك الحقا 
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 ن6)مواطنة: مفاهيم وأسئلة موضوعية التربية على ال(  
 

 ن(2)                    وثائق –مخطوطات  –حلي–مسجد القرويين –العيطة –مدينة مراكش  -1

 تراث مكتوب تراث مبني تراث مسموع

 
 العيطة 

 

 مدينة مراكش -
 مسجد القرويين -

 وثائق -
 مخطوطات -

 

 ن(2)                                                                                                    -2

 )ب( تعاريف                                مفاهيم                                                 

 

 

 ن(   2)                                                                                                 -3

 

 تراث فني
 

1 

 بيئة
 

2 

 تنمية مستديمة
 

3 

موارد طبيعية 
 متجددة 

4 

انتاجه بكيفية طبيعية على أساس أن يكون استغالله  دما يعا أ
 في حدود وتيرة التجدد.

األجيال  ةتلبية حاجات الحاضر دون أن تعرض للخطر قدر ب
 المقبلة على تلبية حاجياتها.

األجيال السابقة من عادات وتقاليد شعبية وحرف مخلفات  ج
 وصنائع وموسيقى.

كل ما خلفته األجيال السابقة في الميادين الفكرية واألدبية  د
 والتاريخية واالثرية والمعمارية.

المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان، ويتكون من الهواء والماء  ه
 والتربية والكائنات الحية.

 ترتيبها المنطقي الخطوات المنهجية

 3 وتحليل المعطيات. قاستثمار الوثائ

 4 اقتراح حلول للمشكل البيئي المدروس.

 1 .هالبيئي المراد دراست لاختيار المشك

 2 الوثائق والمعطيات حول المشكل البيئي.جمع 


