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     ييييــــنننناااادس الثـدس الثـدس الثـدس الثـــــاألساألساألساألسامــتـحان امــتـحان امــتـحان امــتـحان   � �

� ����� 2005  �  
  االجتماعيات : المادة        إعدادي ثانوي الثانية : المستوى
  ………………………… : الرقم الترتيبي          ساعة واحدة : مدة اإلنجاز

 
  I : 6/6 ا�����ع

                      : امأل الفراغات بما يناسب 1)
، أما بالنسبة للمدونة الجديدة للشغل 1996  حسب دستور.................. تهدف النقابات إلى �  
  ) ن2 (.................. و .................. وتعتمد في أساليب عملها على .................. فتسعى إلى 2003

  
  

  ) ن2(                   :أصل بخط بين ما يتناسب 2)
  كاتب المجلس �        األجهزة الرئيسية �  
  مكتب الرئيس �              
  مقرر الميزانية �       هزة المساعدةاألج �  
  المجلس الجماعي �              

  

  ) ن2(               :أكتب أمام كل تعريف المصطلح المناسب 3)
      ..................: كمية اإلنتاج التي يحققها عامل خالل ساعة أو يوم   - أ  
  ..................: دولة تقوم على فصل الدين عن الدولة   - ب  

  

  II : 7/7 ا�����ع
أكتب موضوعا أبرز من خالله الدور الذي يلعبه قطاع السياحة في اقتصاد المغرب ومؤهالت                

  .وطموح المغرب في هذا المجال، مع ذكر الصعوبات التي يعيشها هذا القطاع بالمغرب
  

  III  :7/7 ا�����ع
الشخص، أو نفس الهيأة الحاكمة     عندما تجتمع القوة التشريعية مع القوة التنفيذية في يد نفس           : " نص تاريخي 

فإنه ال تكون هناك حرية أبدا، ألن ما يبعث على الخوف هو أن يسن نفس الملك أو نفس مجلـس الـشيوخ                      
قوانين جائرة لينفذها تنفيذا جائرا، ال حرية إذا لم يتم فصل القضاء عن القوة التشريعية وعن القوة التنفيذيـة            

ية فإن السلطة تصبح مستبدة بحياة وحريـة المـواطنين، ألن القاضـي             وإذا ما تم جمعها مع القوة التشريع      
  ".سيصبح مشرعا، وإذا ما جمعت مع القوة التنفيذية فإن القاضي يصبح طاغيا

  I 1748روح القوانين الجزء : مونتسكيو 
  

  ) ن0,5(                 . أستخرج مصدر النص– 1  
  ) ن1,5(          . أستخرج السلط الثالث التي يتحدث عنها النص– 2  
  ) ن1(    . أستخرج من النص جملة توضح رغبة مونتيسكيو في فصل السلط– 3  
  ) ن 1(  .أحدد من النص حالتين تصبح فيهما السلطة مستبدة بحياة وحرية الفرد، حسب مونتيسكيو – 4  
  ) ن3(  . أذكر ثالث أسباب إلعالن ممثلي المستعمرات االنجليزية انفصالهم عن انجلترا– 5  

  


