
  دميیة سوس ماسة �ٔاك
  تزين�تاملد�ریة إالقلميیة ب 

  م موالي رش�ید/م

  �ىل صعید املؤسسةاحمليل �خ�بار املو�د 
  الس�نة السادسة من التعلمي �بتدايئ

  �ج�عیات
  2018رة ینا�ر دو 

  د45: مدة إالجناز
  *نفسها الورقة ٔ�جب عن ا�ٔس�ئ� �ىل*

  ..................................................:...........امس املتعمل  
  ....................................................:.....رمق �م��ان

  
  30: ....................../النقطة ا�هنائیة 

  ..............................:.........توق�ع ا�ٔس�تاذ املصححامس و 

  /ن10/التاریخ:المجال الرئیسي األول:أوال 
 )ن3: ( أرتب العصور التاریخیة من األقدِم إلى األحدثِ  -1

............................ ............►► ..................................... ...►► .......................................►► ..................... ................... 

 )ن3: (ین الحیواناتمن فوائد تدج ثالثااذكر  -2

- ....................................................................... 

- .......................................................................  

- ....................................................................... 

 )ن4( :ي الجدول اآلتي صنف ما یلي ف -3
 تربیة الماشیة –الحجر  –صید األسماك  -المعادن  – الزراعة -عظام الحیوانات   – قنُص الحیوانات -ر التقاط الثما

  العصر الحجري الحدیث  العصر الحجري القدیم  

      أنشطة اإلنسان

      أدواتھ مصنوعة من

 /ن10/الجغرافیا:المجال الرئیسي الثاني:ثانیا
 )ن3(یُدبُِّر؛   یعیُش؛   المجاَل؛   علٌم :  مل التعریف التالي بالكلمات المناسبةأك -1

 .فیھ...... ..................الذي ............. ..........اإلنسان .............. ........أدرس بواسطتھ كیف ............ ..........الجغرافیا 

 )ن3: (ین في المغرب سم سلسلتین جبلیتین و سھلین و ھضبت -2

  : ....................../........................الھضبتین: ....................../......................... السھلین:......................./.......................... السلسلتین الجبلیتین

 )ن4: (أالحظ الخریطة جانبھ وأجیب -3

  )ن0.5( ......................................................... : رة التي تظھر كاملة فیھااسم القا - أ   

  )ن1(ما اسمھما؟  یظھر في الخریطة جزء من قارتین ، -ب  

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

  )ن1.5: (حدد أرقام الدول اآلتیة على الخریطة  –ج   

  موریتانیا  الجزائر            المغرب           

  )ن1(حدد موقع المغرب بالنسبة للقارة اإلفریقیة؟  - د

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

  /ن10/التربیة على المواطنة:المجال الرئیسي الثالث:ثالثا
   )ن4: ( أقرأ النص بتمعن وأجیب -1

بالعربیة ،التحقت  ھذه السنة بالمستوى الخامس بإحدى المدارس بمدینة فاس ،لكن زمیالتي في القسم ال یردن " نَْجمة"وھو اسم أمازیغي یعني " تتریت" اسمي " 

 ".وال حتى الحدیث معي ،فقط ألنني أمازیغیة أنحدر من جبال األطلساللعب معي 

  )ن1( التمییز            -المصلحة الفضلى للطفل                    -الحق في اسم          ؟" تتریت"ماذا نسمي ما تعرضت لھ الطفلة  -أ

  )ن1(       على أساس الدین     -على أساس الجنس              -على أساس العرق         ما ھو شكل التمییز الذي تعرضت لھ ؟  -ب

  )ن4: ( أمام الجمل التالیة" خطأ"أو " صحیح"اكتب  -2

: ....................  یجب تمكین الطفل من حقوقھ دون أن یقوم بواجباتھ -  : ....................  البنت والولد قادران معا على القیام بالمھام نفسھا 

: ....................  في حالة ارتكاب مخالفة ضد القانون یوضع األطفال في سجن مع الكبار -  : ....................  صادق المغرب على اتفاقیة حقوق الطفللم ی 

 )ن4: ( كل حق في خانتھ المناسبة من الجدول صنف -3

 حق في حریة الرأي و التعبیر؛   الحق في التربیة؛   ال ؛   الحق في الحیاة الحق في الحمایة من سوء المعاملة

  حقوق الحمایة  حقوق المشاركة  حقوق النمو  حقوق البقاء

        
  



  
  

  �ٔاكدميیة سوس ماسة 
  تزين�تاملد�ریة إالقلميیة ب 

  م موالي رش�ید/م

  �خ�بار املو�د احمليل �ىل صعید املؤسسة
  الس�نة السادسة من التعلمي �بتدايئ

  �ج�عیات
  2018دورة ینا�ر 
  د45: مدة إالجناز

  عنارص إال�ابة
  و سمل التنق�ط

  /ن10/التاریخ:المجال الرئیسي األول:أوال 

  )ن3( :أرتب العصور التاریخیة من األقدِم إلى األحدِث  -1

 )ن0.75( العصُر القدیمُ  ►►) ن0.75( العصر الوسیطُ  ►► ) ن0.75( العصر الحدیثُ   ►►)ن0.75( الفترةُ المعاصرةُ 

 )ن3( :اذكر ثالثا من فوائد تدجین الحیوانات -2

 )ن1+ن1+ن1(توفیر الجلود و األصواف  –توفیر المواد الغذائیة  –التنقل و نقل المتاع  –الحمایة من الحیوانات المفترسة 

 )ن4( :صنف ما یلي في الجدول اآلتي  -3

  العصر الحجري الحدیث  العصر الحجري القدیم  

  أنشطة اإلنسان
 - ) ن0.5(قنُص الحیوانات - ) ن0.5(تقاط الثمارال

  )ن0.5(صید األسماك
  )ن0.5(تربیة الماشیة –) ن0.5(الزراعة 

  )ن0.5(المعادن  )ن0.5(الحجر -) ن0.5(عظام الحیوانات  أدواتھ مصنوعة من

 /ن10/الجغرافیا:المجال الرئیسي الثاني:ثانیا

 )ن3( :أكمل التعریف التالي بالكلمات المناسبة  -1

 .فیھ  )ن0.75( یعیشُ الذي  )ن0.75( المجالَ اإلنسان  )ن0.75( یُدبِّرُ أدرس بواسطتھ كیف  )ن0.75(علٌم الجغرافیا  

 )ن3( :سم سلسلتین جبلیتین و سھلین و ھضبتین في المغرب  -2

 )ن0.5+ن0.5(األطلس الصغیر  –األطلس المتوسط  –األطلس الكبیر  –الریف : السلسلتین الجبلیتین 

  )ن0.5+ن0.5........  (سایس  –عبدة  –دكالة  –الغرب  –الشاویة  –سوس : ھلین              الس

  )ن0.5+ن0.5(الھضاب الصحراویة  –) الفوسفاط/ الوسطى (الھضاب األطلنتیة  –الھضاب العلیا : الھضبتین            

 )ن4( :أالحظ الخریطة جانبھ وأجیب -3

  )ن0.5(افریقیا : ة فیھااسم القارة التي تظھر كامل - أ 

  )ن0.5(أوربا  - )ن0.5(آسیا   یظھر في الخریطة جزء من قارتین ،ما اسمھما؟ - ب

  )3×ن0.5( :حدد أرقام الدول اآلتیة على الخریطة  –ج 

  موریتانیا           الجزائر               المغرب                   

  )ن1. (أقصى الشمال الغربي من افریقیا  یقیة؟حدد موقع المغرب بالنسبة للقارة اإلفر -د
  

  /ن10/التربیة على المواطنة:المجال الرئیسي الثالث:

  )ن1(التمییز    ؟" تتریت"ماذا نسمي ما تعرضت لھ الطفلة  - أ -1

 )ن1(على أساس العرق      ما ھو شكل التمییز الذي تعرضت لھ ؟ -ب

  )ن4( :یةأمام الجمل التال" خطأ"أو " صحیح"اكتب  -2

  )ن1(خطأ  :  یجب تمكین الطفل من حقوقھ دون أن یقوم بواجباتھ -  )ن1(صحیح  :  البنت والولد قادران معا على القیام بالمھام نفسھا -

  )ن1(خطأ  :  في حالة ارتكاب مخالفة ضد القانون یوضع األطفال في سجن مع الكبار -  )ن1(خطأ  :  لم یصادق المغرب على اتفاقیة حقوق الطفل -

 )ن4( :صنف كل حق في خانتھ المناسبة من الجدول  -3

  حقوق الحمایة  حقوق المشاركة  حقوق النمو  حقوق البقاء

  )ن1(الحق في التربیة   )ن1(الحق في الحیاة 
الحق في حریة الرأي و التعبیر 

  )ن1(
الحق في الحمایة من سوء 

    )ن1(المعاملة 
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