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 )نقط 8( التاريخ: أوال

 )ن 6(: رتب العصور التالية حسب قطار التاريخ -1

 - العصر الوسيط  –العصر المعاصر  –العصر القديم  -العصر الحجري الحديث  –العصر الحديث 

  العصر الحجري القديم

  

 )ن 2( :صل بخط -2

  )مليون سنة 3(منذ ظهور اإلنسان  �        

  .)م. ق 3500(اختراع الكتابة  �    �    مبداية العصر القدي

  .)م. ق 8000(اكتشاف الزارعة  �    �  نهاية العصر الحجري القديم

  )م 476(سقوط اإلمبراطورية الرومانية  �        

  

 )ن 6( اجلغرافيا: �نيا

 )ن 2(. الجغرافيا ما هي -1

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

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

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

 )ن 4(: أمام العبارات الصحيحة) �(ضع عالمة  -2

 المملكة المغربية

  وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 ة والتكويناألكاديمية الجهوية للتربي

  الحسيمة – تطوان –لجهة طنجة 

  وزانالمديرية اإلقليمية ل

  قلعة بني روثن. م. م

  2016/2017:   السنة الدراسية

  دقيقة 45:   مدة اإلنجاز

  .............: ....................  والنسب االسم

  : ......  رقم االمتحان

  سنة السادسة ابتدائيألقسام ال –األسدس األول  –االمتحان الموحد المدرسي 

  2017دورة يناير 

 مادة االجتماعيات
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  �    .الظواهر الطبيعيةعلى تعرف التفيدني الجغرافيا في  •

 �  .تفيدني الجغرافيا في فهم العالقة التي تربط السكان بمجالهم فقط •

 �  .تفيدني الجغرافيا في تحديد مواقع األماكن التي أريد زيارتها •

 �    .تفيدني الجغرافيا في التعرف على تاريخ الشعوب واألمم •

  )ن 6( الرتبية على املواطنة: �لثا
 )ن 2( ؟ما هي اتفاقية حقوق الطفل -3

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

 )ن 2( :الجدول بما يلي امأل -4

  التغذية  –حرية التعبير  –ذ القرارات اتخا –منع استغالل األطفال 

  حق المشاركة  حق الحماية  حق البقاء

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

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

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

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

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

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

 

 )ن 2( :أجب بصحيح أو خطأ -5

  . (.........................)اتفاقية حقوق الطفل ملزمة للدول األطراف •

  . (.........................)اتفاقية حقوق تتضمن بعض حقوق الطفل األساسية •

 . (.........................)أنها صالحة لكل أطفال العالم ييعناتفاقية حقوق الطفل شاملة،  •

  (.........................). كل دول العالم صادقت على اتفاقية حقوق الطفل •
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 )نقط 8( التاريخ: أوال

 )ن 6(: ب العصور حسب قطار التاريخيرتت -1

 )ن 2( :صل بخط -2

  .)م. ق 8000(اكتشاف الزارعة  �        

  .)م. ق 3500(اختراع الكتابة  �    �    بداية العصر القديم    

  )مليون سنة 3(منذ ظهور اإلنسان  �    �  نهاية العصر الحجري القديم

  )م 476(ورية الرومانية سقوط اإلمبراط �        

 )ن 6( اجلغرافيا: �نيا

لجغرافيا علم يهتم بدراسة المجال المحلي والوطني والعالمي، أي األرض والظواهر الطبيعية والبشرية ا -1
 )ن 2( .عليها، باتباع خطوات المالحظة والوصف والتفسير

 )ن 4(: أمام العبارات الصحيحة) �(ضع عالمة  -2

  �    .الظواهر الطبيعيةعلى تعرف التفيدني الجغرافيا في  •

    .تفيدني الجغرافيا في فهم العالقة التي تربط السكان بمجالهم فقط •

 �  .تفيدني الجغرافيا في تحديد مواقع األماكن التي أريد زيارتها •

     .تفيدني الجغرافيا في التعرف على تاريخ الشعوب واألمم •

  )ن 6( الرتبية على املواطنة: �لثا
لفائدة أطفال العالم  1989نونبر  20الطفل هي اتفاقية أصدرتها هيئة األمم المتحدة في اتفاقية حقوق  -3

 )ن 2(. بهدف حماية حقوقهم وتحسين ظروف عيشهم

  )ن 2( :الجدول بما يلي امأل -4

  حق المشاركة  حق الحماية  حق البقاء

  منع استغالل األطفال  التغذية
  اتخاذ القرارات

  حرية التعبير

 )ن 2( :أجب بصحيح أو خطأ -5

  )صحيح. (اتفاقية حقوق الطفل ملزمة للدول األطراف •

  )خطأ. (اتفاقية حقوق تتضمن بعض حقوق الطفل األساسية •

 )خطأ. (أنها صالحة لكل أطفال العالم يعنياتفاقية حقوق الطفل شاملة،  •

  )خطأ(. كل دول العالم صادقت على اتفاقية حقوق الطفل •

 المملكة المغربية

  وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

  الحسيمة – تطوان –لجهة طنجة 

  وزانالمديرية اإلقليمية ل

  بني روثن قلعة. م. م

 –األسدس األول  –درسي االمتحان الموحد الم

  ألقسام السنة السادسة ابتدائي

  2017دورة يناير 

 )عناصر اإلجابة( مادة االجتماعيات


