
 

أقرأ الوثيقة التالية و أجيب :

  االنسان فيها عاش التي الزمنية الفترة هي ما .1
ن1.1          ؟ هاكتشافتم العاقل بالمغرب ؟ وأين      

..........................................................................................................

..........................................................................................................  

 2.أمأل الفراغات ألحدد نمط عيش االنسان العاقل واألدوات التي كان يستعملها في العصرين :           1ن

 3.أذكراألنشطة االقتصادية التي كان يزاولها األمازيغ بالمغرب في العصر القديم:     1.1ن

❶ ...........................................      ❷................................................

❸ ........................................... 
 4.أذكرالديانتين التوحيديتين اللتان اعتنقهما أمازيغ المغرب قديما :     1ن

❶ .........................      ....❷ ..................................  

 4.أعرف المصطلحين التاليين :        1ن

..............................إنسان جبل ايغود: .......................................................  

...................................................................صدفة المريق: ......................  

رجانة مدرسة م  
 للتعليم الخصوصي 

ابتدائي  -أولي  

05 25 08 52 36 

ولالأ  سو الأسد  - ثانيةل املراقبة املس مترة ا  

 االجتماعيات

 االسم الكامل : ..........................
دائي      المستوى الدراسي: السادس ابت

          النقطة :  11 / ......     
– 2122 السنة الدراسیة : 2021 

......./.01            :    ـــخــالـــــــتــــــــــاريـــــــ

..... موقع ايغود .... سمح باستخراج عدد كبير » ❶

من األدوات و بقايا بشرية تخص عدة أفراد ...... و 

 الى تتابعة من تعيين كونها تعودمكنت الفحوص الم

«ألف سنة ...... 311111االنسان العاقل ..... في حدود 

 يستعمل أدوات....... و.....و ...........كان االنسان في العصر الحجري القديم يعيش على 

، ........................ و .......................دجن النار من أجل و .........................

 ................ و......الحجر........حيث تطورت أدواته في العصر الحجري الحديث لتشمل 

........................ و .........................كما مارس ................... و  

Kamal ELMAAZOUZI
Zone de texte
 .......................................................................................................................................................................................................................



 1.أوضح الفرق بين التمثيل الكروي و التمثيل المسطح للكرة األرضية:                             2ن

...........................................................................................................

...........................................................................................................  

 2.أكتب األسماء التالية في األماكن المناسبة:                                                       2.1ن 

  المحيط المتجمد الجنوبي المحيط المتجمد الشمالي –خط غرينيتش  –خط االستواء  –مدار الجدي  –مدار السرطان 

.هاديالالمحيط  –المحيط الهندي  –المحيط األطلسي   

 

 3.أعرف النطاق المناخي:                                                                            1.1ن 

: ....................................................................................................النطاق المناخي  

........................................................................................................................  

 4.أذكر النطاقات المناخية الكبرى العالمية :                                                         1.1ن 

❶ ..................    ..............                     ❷.......................................  

❸ .......................................  

 1.أمأل البطاقات بما يناسب :                                                                         2.1ن 

    . النطاق الحار/ بيمداري –النطاق البارد  –لنطاق المعتدل ا –مدار السرطان  –مدار الجدي  –خط االستواء  –الشمالية  –الجنوبية 

 

 

 

 

......./.01         :     الـــــجـــغــــــرافــــيـــــــــا  

...................... نطاقال  

 
......نطاق ................ال  

 
نطاق ......................ال  

 

نطاق ......................ال  

 
نطاق ......................ال  

 

...................... الدائرة  

....................... مدار  

 
...................... خط  

 

...................... مدار  

 
...................... الدائرة  

 



 1.أعرف ميثاق القسم وأرتب مراحل صياغته :                                                         3ن

..............................................: ...........................................................ميثاق القسم  

:  مراحل صياغته  

في أسفل الورق المقوى مكانا لتوقيعاتنا      نخصص               

نصنف قواعده الى ما نلتزم بتنفيذه وما نلتزم بتجنبه            

    مرئي للجميع في مكان مناسب ونضع نص الميثاق           

التي اتفقنا عليها على ورق مقوى  نسجل قواعده            

 2.أذكر بعض المقترحات لوضع ميثاق قسمنا :                                                          2ن

❶ ......................                    ..............❷ .......................................  

❸ .....................                    ...............❹ .......................................  

 3.أعرف معنى الحياة الخاصة للشخص :                                                                 1ن

...........................................................................................................

...........................................................................................................  

 4.أذكر أربعة مخاطر تهدد الحياة الخاصة على األنترنيت :                                              2ن

❶ ......................          ......................❷............................................  

❸ ......................          ......................❹............................................  

 1.أذكر أربعة سلوكيات لحماية الحياة الخاصة على األنترنيت:                                           2ن

❶ ......................          ......................❷............................................  

❸ ......................          ......................❹............................................  

......./.01          :    ـة الــمــدنــيــة الـــتــربـيــ  




