
  المملكة المغربیة
و التكوین  التربیة الوطنیةوزارة 

  المھني
  أكادیمیة سوس ماسة درعة

  تیزنیتنیابة 
  م موالي رشید/م

  االختبار الموحد المحلي على صعید المؤسسة
  السنة السادسة من التعلیم االبتدائي

  االجتماعیات
  2016دورة ینایر
  د 45: مدة اإلنجاز

  *سھانف الورقة أجب عن األسئلة على*

  
  .............................:........  اسم المتعلم

  ..............................:.......رقم االمتحان

  
  30/ :....................        النقطة

  :................ اسم و توقیع األستاذ المصحح
....................................................  

  /ن10/التاریخ:مجال الرئیسي األولال:أوال

 )ن4( : حسب قطار التاریخبأسماء العصور  الجدول أمأل -1

م.ملیون ق3 م.ق                                                                                                      م2016                   1789م                     1492م                     622م                     3500  

  )ن3( :بالنسبة لإلنسان البدائي اذكر ثالثة من استعماالت النار  -2
....................................................................................................................................................................................................  

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

  )ن3( :ھم للمغرب عرف الفینیقیین و القرطاجیین ، و حدد سبب وصول -3
.. .................................................................................................................................................................: ...........     یون الفینیق -

  ..........................................................................................................................................................................: ....   القرطاجیون  -

  ..........................................................................................................................................: ....................................سبب وصولھم  -

 /ن10/جغرافیاال:ثانيالمجال الرئیسي ال:ثانیا

 1-  أتمم تعریف الجغرافیة بالكلمات التالیة :  الظواھر ، العالقات ، علم ،  البشریة . (3ن) 
.القائمة بینھا  .....................................و .......... ...........................و الطبیعیة .......... ........................یھتم بدراسة ........ .................الجغرافیة   

 )ن1.5( :أسفل المواضیع التي تھتم بھا الجغرافیا) x(ضع عالمة  -2
  الحدود بین الدول  التضاریس  تسلسل األحداث  توزیع السكان  المناخ  حقوق اإلنسان

            
  )ن2.5( :} طأ خ{ أو } صحیح {  ــأجیب ب -3
  

  
  
  
  
  

  

  )ن3( :سم سلسلتین جبلیتین و سھلین و ھضبتین في المغرب  -4
  ........................../.........: ...........الھضبتین................ ............./.........: .........سھلینال................. ....../..........................:السلسلتین الجبلیتین

  
  /ن10/التربیة على المواطنة:المجال الرئیسي الثالث:ثالثا

 )ن 3( :العبارة و معناھا صل بسھم  -1
  نسان أو الطفل بكرامةالحاجیات األساسیة التي بدونھا ال یعیش اإل*     *اتفاقیة 

  سنة من عمره 18نسان لم یتجاوز كل إ*     *الحقوق 

  طفالورة احترام و صیانة حقوق جمیع االلم على ضراتفقت دول العا*     *الطفل 

 )ن2.5( الرعایة الصحیة - حریة التعبیر - التغذیة  –اتخاذ القرارات  -منع التعذیب  :نف ما یلي حسب أصناف الحقوق ص -2

  حق المشاركة  حق الحمایة  حق البقاء

      

  )ن3(  :} خطأ { أو } صحیح {  ــأجیب ب -3

  )ن1.5( : ، و اذكر حقین من الحقوق التي تمنحھا لنا عرف الجنسیة -4

  .......................................................................................................................................................................................:  لجنسیةا

  .................................................................................................................................................................: .......................الحقان  

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

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

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

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

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

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

            

  : ............................................  .یتمتع المغرب بواجھتین بحریتین/ -

 ........................: ....................  .اسم جھتي الجدید سوس ماسة/ -

 : ............................................  .یقع المغرب جنوب خط االستواء/ -

 : ............................................  .أقرب قارة للمغرب ھي قارة أوروبا/-

 .....................: .......................  .الرعي الجائر یفید شجر األركان في نموه/ -

  : ............................................  .ن في الحقوق و الواجباتواوجمیع األطفال متس*/  

 : ............................................  .البنت تشتغل في البیت و ال تدرس*/  

 .................: ...........................  .في حالة ارتكاب مخالفة ضد القانون یوضع األطفال في سجن مع الكبار*/  

 : ............................................  .المصلحة الفضلى ھي التمییز بین الذكر و األنثى */  

 : ............................................  .لم یصادق المغرب على اتفاقیة حقوق الطفل*/  

  : ............................................  .اتھیجب تمكین الطفل من حقوقھ دون أن یقوم بواجب*/  



  

  لكة المغربیةالمم
  ھنيو التكوین الم وزارة التربیة الوطنیة

  أكادیمیة سوس ماسة درعة
  تیزنیتنیابة 

  م موالي رشید/م

  االختبار الموحد المحلي على صعید المؤسسة
  السنة السادسة من التعلیم االبتدائي

  االجتماعیات
  2016دورة ینایر 
  د45: مدة اإلنجاز

  
  عناصر اإلجابة

  و
  سلم التنقیط

  /ن10/التاریخ:المجال الرئیسي األول:أوال

  )ن4( : حسب قطار التاریخبأسماء العصور  أمأل الجدول -1
 

  )ن3( :بالنسبة لإلنسان البدائي اذكر ثالثة من استعماالت النار  -2
  )ن1+ن1+ن1....... (تذویب المعادن  –الحمایة من الحیوانات المفترسة  –التدفئة  –الطھي 

  )ن3( :عرف الفینیقیین و القرطاجیین ، و حدد سبب وصولھم للمغرب  -3
  )ن1..... (الكتابة األبجدیة وااخترعم .قسنة  3000 منذ وطن لبنان قدیماشعب است :    الفینیقییون    -

  )ن1(م .ق 800و أسسوا مدینة قرطاجة ) تونس(استقروا في إفریقیةمن أصل فینیقي  :القرطاجیون     - 

  )ن1. (البحث عن ذھب األطلس و عن صدف بحري لصنع صباغ أرجواني :  سبب وصولھم -
  /ن10/الجغرافیة:لثانيالمجال الرئیسي ا:ثانیا

 1-  أتمم بما یناسب تعریف الجغرافیة بالكلمات التالیة:  (3ن) 
.القائمة بینھا )ن0.75(العالقات  و )ن0.75( البشریة والطبیعیة  )ن0.75(الظواھریھتم بدراسة   )ن0.75( علمالجغرافیة   

 )ن1.5( :أسفل المواضیع التي تھتم بھا الجغرافیا) x(ضع عالمة  -2
  الحدود بین الدول  التضاریس  تسلسل األحداث  توزیع السكان  المناخ  ق اإلنسانحقو

  )ن0.25(x  )ن0.25(x  )ن0.25(  )ن0.25(x )ن0.25(x  )ن0.25(
  )ن2.5( :}  خطأ{ أو } صحیح {  ــأجیب ب -3
  

  
  
  
  

  
  )ن3( :سم سلسلتین جبلیتین و سھلین و ھضبتین في المغرب  -4

  )ن0.5+ن0.5(األطلس الصغیر  –األطلس المتوسط  –كبیر األطلس ال –الریف  : السلسلتین الجبلیتین
  )ن0.5+ن0.5( ........ سایس  –عبدة  –دكالة  –الغرب  –الشاویة  –سوس  :              السھلین

  )ن0.5+ن0.5(الھضاب الصحراویة  –) الفوسفاط/ الوسطى (الھضاب األطلنتیة  –الھضاب العلیا  :            الھضبتین
  /ن10/التربیة على المواطنة:ل الرئیسي الثالثالمجا:ثالثا

 )ن3( :العبارة و معناھا صل بسھم  -1
  )ن1( الحاجیات االساسیة التي بدونھا ال یعیش االنسان أو الطفل بكرامة*     *اتفاقیة 

  )ن1( سنة من عمره 18كل انسان لم یتجاوز *     *الحقوق 

  )ن1( ام و صیانة حقوق جمیع االطفالاتفقت دول العالم على ضرورة احتر*     *الطفل 

 )ن2.5( : نف ما یلي حسب أصناف الحقوقص -2

  حق المشاركة  حق الحمایة  حق البقاء

  )ن0.5(التعبیرحریة)ن0.5(القراراتاتخاذ  )ن0.5(منع التعذیب  )ن0.5(الرعایة الصحیة)ن0.5(التغذیة

  )ن3(  :} خطأ { أو } صحیح {  ــأجیب ب -3

  )ن1.5( :عرف الجنسیة  -4

  )ن1.... ( و نشید وطني االنتماء لبلد لھ وجود جغرافي على خریطة العالم و علم و عملة: الجنسیة 
  )ن0.25+ن0.25..... (نتخاب اال –اإلقامة  –التشغیل : الحقان 

  )ن0.5( عصور ما قبل التاریخ  )ن0.5( العصور التاریخیة

  الحقبة الحجریة  الحقبة المعدنیة  العصر القدیم  العصر الوسیط  العصر الحدیث  الفترة المعاصرة

  )ن0.5(  )ن0.5(  )ن0.5(  )ن0.5(  )ن0.5(  )ن0.5(

  )ن0.5( صحیح:   .یتمتع المغرب بواجھتین بحریتین/ -
 )ن0.5( صحیح:   .اسم جھتي الجدید سوس ماسة/ -
 )ن0.5( خطأ:   .یقع المغرب جنوب خط االستواء/ -
 )ن0.5( صحیح:   .أقرب قارة للمغرب ھي قارة أوروبا/-
 )ن0.5( خطأ:   .الرعي الجائر یفید شجر األركان في نموه/ -

  )ن0.5( صحیح :   .متساون في الحقوق و الواجبات جمیع األطفال*/  
 )ن0.5( خطأ:   .البنت تشتغل في البیت و ال تدرس*/  
 )ن0.5( خطأ:   .في حالة ارتكاب مخالفة ضد القانون یوضع األطفال في سجن مع الكبار*/  
 )ن0.5( خطأ:   .المصلحة الفضلى ھي التمییز بین الذكر و األنثى */  
 )ن0.5( خطأ:   .المغرب على اتفاقیة حقوق الطفللم یصادق */  
  )ن0.5( خطأ:   .یجب تمكین الطفل من حقوقھ دون أن یقوم بواجباتھ*/  


