
 ...........................................   اسم المتعلم:التاريخ مكون – الرابعةمراقبة مستمرة المرحلة 

المستوى الخامس ابتدائي

 المناسب: أصل كل مصطلح بالمفهوم  

حوض خصيب داخل الأطلس ال كبير الغربي ومنطلق ابن تومرت ودعوته. • المصامدة  •
يقية  • م في عهد الخليفة محمد الناصر. 1212ه /609الهزيمة ال كبرى التي شهدها الموحدون في سنة • إفر
يغية من  • العقاب  • سكان الأطلس ال كبير انبثقت منهم دولة الموحدين. قبائل أماز
(. طرابلسيقصد بها تونس الحالية وكانت تضم القسم الغربي من ليبيا الحالية ) • تنمل •

 أمام الجواب الصحيح:)X (أضع علامة 

م 1269 • بداية الانحلال الموحدي. • 
م 1125 • نهاية الموحدين. • 
م 1244 • بنومرين المغرب بعد الموحدين.بداية حكم  • 
م 1215 • مبايعة محمد بن تومرت. • 

مشهورتين بالمغرب.أذكر اسم مدرستين مرينيتين 

•............................................................................................................................. .........................................
• ......................................................................................... .............................................................................
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 نقطتين



 ...........................................   اسم المتعلم: الجغرافيا  مكون – الرابعةمراقبة مستمرة المرحلة 

المستوى الخامس ابتدائي

 المناسب: أصل كل مصطلح بالمفهوم  

ية متحجرة انغمرت في مياه البحر منذ ملايين السنين. • التنمية المستدامة  • يتكون من مواد عضو
بلوري تكونت في باطن الأرض خلال الأزمنة • الصناعة المعدنية  • الجيولوجية. صخور طبيعية ذات تركيب كيميائي و
يقصد بها التدبير المسؤول للموارد التي تتوفر عليها ال كرة الأرضية. • الفوسفاط  •
يل المواد الخام من شكلها الأصلي إلى شكل آخر يتلاءم وحاجيات السكان. • المعادن  • تقوم على تحو

ومعالجته.أعرف بأهمية الفوسفاط بالمغرب وبالمؤسسة المختصة في إنتاجه 
............................................................................................................................. ..........................................................
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............................................................................................................................. ......................................................... 

بي. أ ستعرض مجالات مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني المغر

 ............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
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بية المدنية  مكون – الرابعةمراقبة مستمرة المرحلة   ...........................................   اسم المتعلم: التر

المستوى الخامس ابتدائي

 تمم ملأ الجدول بما يناسب أ 

سلوكات لحماية نفسي نوع الاعتداء 
..................................... .............................................................................................................................العنف الجسدي 

..................................... .............................................................................................................................سوء المعاملة 
.................................................................................... ..............................................................................التحرش الجنسي 

..................................... .............................................................................................................................الاستغلال الجنسي 

يق للراجلين في المدينة.  أذكر بعض قوانين العبور الآمن للطر
 ............................................................................................................................. ..................................... ..........................................
 .................................................. ................................................................................................................ ..........................................
 .................................................................................................... .............................................................. ..........................................

ألاحظ الصورة وأحيط الأشخاص الذين لا يحترمون قواعد السلامة الطرقية
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