انًًهكت انًغربٍت
وزارة انتربٍت انىطنٍت
األكبدًٌٍت انجهىٌت نهتربٍت و انتكىٌن
جهت انرببط – سال – زيىر – زعٍر
نٍببت انخًٍسبث
ثبنىٌت انٍبسًٍن انتأهٍهٍت
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يادج االخرًاػٛاخ
عنــــبصــــــر اإلجـــــببــــت
يبدة انتبرٌخ :االشتغبل عهى وثبئق (  7نقط )

( - 1 )ٌ 3ذحٕٚم يؼطٛاخ اندذٔل إنٗ خط سيُ ٙيغ احرزاو انًمٛاص :سنت واحذة =  2سنتًتر
( - 2 )ٌ 1انرًٙٛس ػهٗ انخط انشيُ ٙت ٍٛيز حهر ٙانحزب (اَرظاراخ دٔل انًزكش ٔاَرظاراخ دٔل انحهفاء).
٘ انُرائح انثشزٚح نهحزب انؼانًٛح األٔنٗ :
( - 3 )ٌ 2خحذ د
* ارذفاع ػذد انمرهٗ ٔ اندزحٗ.
* اَخفاع َظثح انٕالداخ.
* ارذفاع َظثح انٕفٛاخ....
( - 4 )ٌ 1ذفظٙر ارذفاع انخظائز انثشزٚح ف ٙطفٕف انذٔل األٔرتٛح :

* طٕل يذج انحزب.
* انحزب ػهٗ أراض ٙانذٔل األٔرتٛح.
* اطرخذاو أطهحح يرطٕرج...

يبدة انجغرافٍب :يفبهٍى و أسئهت يىضىعٍت ( 6نقط)
( - 1 )ٌ 3اندعار٘ف:
* انتكبيم االقتصبدي  :أٌ ٚشٔد كم تهذ تهذا آخز تًا ٚحراخّ يٍ يٕاد يرُٕػح ٔ يخرهفح ف ٙإطار انرثادل تًُٓٛا.
* انعىنًت  :ذؼًٛى انشٙء نٛشًم كم أَحاء انؼانى/ذٕحٛذ األطٕاق انردارٚح ٔ انًانٛح ٔ إنغاء انحٕاخش اندًزكٛح ت ٍٛانذٔل /ذذٔٚم
انًؼايالخ االلرظادٚح.
* نسبت اإلعبنت  :يرٕطط ػذد األشخاص انذٚ ٍٚرٕخة إػانرٓى داخم كم أطزج تانًمارَح يغ ػذد انظكاٌ انُشٛط.ٍٛ
* انتبعٍت  :انذٔل انفمٛزج ذاتؼح نهذٔل انغُٛح الرظادٚا ،ثمافٛا...
* انًذٌىنٍت  :انمزٔع انر ٙذأخذْا دٔنح يٍ دٔنح أٔ دٔل أخزٖ أٔ يٍ يؤطظاخ يانٛح دٔنٛح
( - 2 )ٌ 2اإلخاتح ب :صحٍح أٔ خطأ:
صحٍح
* ٚحرضٍ اذحاد انًغزب انؼزت ٙثزٔاخ يؼذَٛح ٔ طالٛح يرُٕػح.
خطأ
* ذأطض االذحاد األٔرت ٙطُح . 1975
صحٍح
* ٚؼاَ ٙاالذحاد األٔرت ٙيٍ ارذفاع َظثح الطكاٌ انُشٛط. ٍٛ
صحٍح
* ذؼاَ ٙتهذاٌ انًغزب انؼزت ٙيٍ انرثؼٛح نهخارج.
( - 3 )ٌ 1ذأطض اذحاد انًغزب انؼزت ٙتًمرضٗ يؼاْذج يراكش ف ٙفثزاٚز طُح . 1989

يبدة انتربٍت عهى انًىاطنت :سؤال يقبنً ( 7نقط)
ٚزاػٗ ف ٙانرظحٛح:
 اَرماء انًؼهٕياخ انًُاطثح طحح انًؼهٕياخ ٔ خهْٕا يٍ األخطاء. ذغطٛرٓا نهًطهٕب ف ٙػاللح تانرظًٛى.ٚكرة انرهًٛذ يٕضٕػا يركايال (يمذيح ،ػزع ،خاذًح)ٚ ،رحذز ف ّٛػٍ:
* بعض حبالث اإلضرار ببنًرفق انعًىيً  :انرخزٚة (إػطاء أيثهح ذرؼهك تانًؤطظح انرؼهًٛٛح) ،انظؼ ٙإنٗ االطرفادج
يٍ خذياخ انًزفك دٌٔ َظاو ،انذخٕل ف ٙخذال يغ انًظرخذي ،ٍٛذذخم انًظرخذي ٍٛتؼُف ف ٙحك انًٕاطُ،ٍٛ
ذمظٛز انًظرخذي ٍٛف ٙأداء انٕاخة انًُٓ...ٙ
* بعض اإلجراءاث انتً ٌجب انقٍبو بهب نهًحبفظت عهٍه  :انمٛاو تحًالخ ذحظٛظٛح ،انرُث ّٛإنٗ أًْٛح انًزفك انؼًٕي،ٙ
إثارج االَرثاِ إنٗ أًْٛح انُظاو ،احرزاو انمٕاَ ٍٛاندار٘ تٓا انؼًم كراتح ذمارٚز ػٍ خٕاَة انُمض أٔ انرمظٛز ٔ
ذٕخٓٓٛا إنٗ اندٓاخ انًؼُٛح....

