المملكة المغربية
مراقبة مستمرة – المرحلة
وزارة التربية الوطنية و التكوين
........................................................
الثانية
المهني أكاديمية جهة
2016
يناير
16
إلى
11
من
...........................................
الــمدرس :
 ..نيابة إقليم
الثاني
الفرض
...........................................
........................................................
الخاطئة فيما يلي بوضع عالمة [ ]xأمامها:
الجمل
 -1حدد
........
مادة االجتماعيات
الشهادةمدارس
تفيد مجموعة
..........
الشفوية في معرفة أحداث الماضي.
مكون التاريخ
...........................................
الشهادة الشفوية في معرفة أحداث المستقبل.
تفيد
.
الــموسم الدراسي 2016/2015 :
تفيد الشهادة الشفوية في حساب الفترة الزمنية الفاصلة بين
الـمستوى المستهدف:
األحداث.
 ......................................ابتدائي
 -2سجل األحداث التالية على الخط الزمني أسفله :
الوحدة المدرسية :

 :2000والدة علي
 :2008مشاركته في
مسابقة للرسم

 :2012حصوله على
الشهادة اإلبتدائية .
 :2006تسجيله
بالـمدرسة

التحاقهالمتعلم :
اسم

:2005
بالروض
........................................................
تسجيله
:2013
......
باإلعدادية

 -3رتب وحدات قياس الزمن التالية من األصغر إلى األكبر :
اليوم – األلفية – العقد – القرن – السنة – اللحظة
…….…..>………....>……………>………..….>…….……>………….
 -4الحظ الصورتين جيدا ،ثم امأل الجدول:
صورة1
سوق
وسائل النقل
الـمنتوجات
المعروضة

صورة2

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

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

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

المملكة المغربية
مراقبة مستمرة – المرحلة
وزارة التربية الوطنية و التكوين
الثانية
المهني أكاديمية جهة
من  11إلى  16يناير 2016
...........................................
 ..نيابة إقليم
الفرض الثاني
...........................................
:
نوعه
و
النشاط
بخط بين
 -1صل
........
مادة االجتماعيات
مجموعة مدارس
سياحي
الطماطم
تصدير
مكون الجغرافيا
...........................................
صناعي
الرحالت
تنظيم
.
تجاري
تركيب السيارات
فالحي
زراعة الحبوب

-2

اتمم النص بما يناسب من الكلمات التالية :

الوحدة المدرسية :
........................................................
الــمدرس :
........................................................
..........

2ن

الــموسم الدراسي 2016/2015 :
الـمستوى المستهدف:
 ......................................ابتدائي
اسم المتعلم :

الرياح – األمطار – صحوا – بالسحب – ألوان – النشرة – الطقس –
........................................................
درجة
......سوف يكون 4ن
تدل  .........السماء ،حسب امتالئها  .........على أن ..........
 ..........أو متقلبا .تدقق  ..........الجوية ذلك حينما تقدم  ..........الحرارة و
كمية  ...........و اتجاه  ..........بواسطة رموز مألوفة.

 -3اذكر ثالث مكونات من محيط مدرستك :
1.5 - .............................................. - ........................................ن
...........................................
 -4أتمم كتابة االتجاهات الناقصة في الرسم التالي :
1.5ن
...........................
...........................

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

جنوب
تمنح نقطة واحدة عن تنظيم العمل و نظافة ورقة التحرير .

المملكة المغربية
مراقبة مستمرة – المرحلة
وزارة التربية الوطنية و التكوين
........................................................
الثانية
المهني أكاديمية جهة
2016
يناير
16
إلى
11
من
...........................................
الــمدرس :
 ..نيابة إقليم
الثاني
الفرض
........................................................
...........................................التالية حسب الجدول :
........األخطار
 -1صنف
مادة االجتماعيات
مجموعة
..........
غير محمية – شخص غريب
مدارس– سلك كهربائي عار – سيارة مسرعة – نافذة
مغطى
بئر غير
مكون التربية على المواطنة
...........................................
في البيت
أخطار
أخطار في المحيط
.
2016
الــموسم الدراسي /2015 :
الوحدة المدرسية :

الـمستوى المستهدف:
..............................................
........................................................... ....
 ......................................ابتدائي

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

..............................................
............................................................. ..
........................................................
......سيارته ،ماذا ستفعل؟
 -2في طريق عودتك إلى المنزل دعاك رجل غريب لركوب

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

................................................................................................................
 -3ضع عالمة [ ]xامام اإلجابة الصحيحة :
التدخين يضر بصحة المدخن و صحة المحيطين به .
التدخين ينعش البيئة .
يتسبب التدخين في أمراض الرئة .
يقوي التدخين القدرات البدنية .

 -4أذكر تصرفين من التصرفات التي قد يقوم بها األطفال عند الخروج من المدرسة و التي
في حوادث السير.
.................................................................................................. ....... -

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

اختبار كتابي في مادة االجتماعيات
المستوى  :الرابع

مدة االنجاز :

االسم والنسب:

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

.........................................................:

الرقم
الموضوع 1/1 :

أوال  :التاريخ
1ـ أكمل بتعبئة شجرة العائلة بوضع أفراد أسرة الطفل( )2003رشيد وسنوات ميالدهم في هذه الشجرة معتمدا على الجدول التالي

الجد محمد مخلص

1926

األم فاطمة اليوسفي

1963

الجدة أمينة الداودي

1934

األخت مريم مخلص

1996

األب مصطفى مخلص

1960

العم إبراهيم مخلص

1975

رشيد
2001
1

 2ـ أجب ب "صحيح" أو "خطأ "
ـ ينتمي الطفل رشيد وجده وأبوه إلى جيل
واحد
ـ تاريخ ميالد الجد محمد مخلص أحدث من
تاريخ ميالد األم فاطمة اليوسفي
ـ الطفل رشيد في عقده األول

ثانيا  :الجغرافيا
الحظ الصورة وأجب على األسئلة
 1ـ ماذا تمثل الصورة؟

2
1

السوق

المدرسة

القيادة

 2ـ ماهي أسماء مكونات الصورة
 1ـ …………………… 2ـ …………………….
5ـ ……….………..
 3ـ ………4 …….ـ …….………….
 3ـ أذكر وظيفة كل مرفق من المرافق التالية
القيادة  ……………………………:المسجد.…………………………:
ثالثا التربية على المواطنة :
أجب ب "صحيح" أو "خطأ"

3

البريد

مدرسة في محيط قروي

 1ـ أعبر ممر الراجلين أثناء إشارة الضوء األخضر للسيارات ………… :
 2ـ ال أهتم بالرياضة لعدم فائدتها …………
 3ـ يختلف الناس في سالمة جسمهم وعقلهم ………….

5

4

االسم و النسب:
فرض  2في االجتماعيات
التاريـخ :
………..............................………………..…..

………………………….....................................................................

القرن
العقد
األلفية
الجيل

التاريخ

-1أتمم ما يلي :
.......................سنة
.......................سنوات
.......................سنة
.......................سنة

-2أتمم ما يلي :
سنة  2015توجد في القرن .......................في األلفية.................................... -3أكمل ب  :صحيح أو خطأ

الجغرافيا

أحدد على الخريطة مدينتين 1- :

-

ساحليتين

-

داخليتين

-

أضع كل مرفق في وظيفته داخل الجدول2- :

التربية على

1-

2-

مدرسة :

امتحان المرحلة الثانية

االسم :

مادة  :االجتماعيات
المستوى  :الرابع

النقطة :

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

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

1ـ الحظ شجرة العائلة التالية و
يلي ::
أنجز10مان)
التاريخ (
أ ـ أكمل تعبئة شجرة العائلة بالمعلومات الخاصة بك.
.....................

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

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

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

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

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

ب ـ أحسب عدد األجيال الممثلة في هذه الشجرة.
.............................................................................................. ......................................................................................
ج ـ ما هو اسم الجيل الذي تنتمي إليه أنت ؟
..................................................................... ...............................................................................................................
2ـ اشرح ما يلي :
ـ السوق ................................................................................................................................................................. :
ـ المقايضة .............................................................................................................................................................. :
3ـ صل بخط :
تزايد دور المرأة
تطور
المواصالت
تحول مكان
السوق

تطور عمراني
تطور اجتماعي
تطور تقــــني

الجغرافيا (10ن) :
1ـ عرف ما يلي :
ـ المرافق ............................................................................................................................................................... :
ـ الطقس ................................................................................................................................................................ :
2ـ اذكر ثالث منشآت تحيط بمدرستك مع ذكر وظائفها.
وظيفتها
المنشأة
......................................................................................................................... ....................... ................................
................................................................................................................................................ ................................
................................
................................

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

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

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

3ـ الحظ الرسم و أجب عن األسئلة :
الشمال
الغرب
الشرق
الجنوب

قرية أحمد
الوادي

قرية إدريس

أ ـ أين توجد قرية أحمد بالنسبة لقرية إدريس ؟
........................................................... .........................................................................................................................
ب ـ أين توجد قرية إدريس بالنسبة للوادي ؟
....................................................................................................................................................................................

التربية على المواطنة
(10ن) :

1ـ وجدت علبة أدوية في يدي أخيك الصغير  ،ماذا تفعل ؟
....................................................... .............................................................................................................................
....................................................... .............................................................................................................................
2ـ ما هي التصرفات التي تقوم بها لكي تحمي نفسك من مخاطر الطريق ؟
........................................................... .............................................................................................................................
...................................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................................................................
....................................................... .............................................................................................................................
3ـ ضع عالمة أمام العبارات الصحيحة :
ـ التدخين يبدد المال و الصحة.
ـ المدخن يضر نفسه و اآلخرين.
ـ التدخين يمنح القوة.
ـ يتمتع المدخن بمظهر الئق.
ـ التدخين يلوث الهواء.
ـ التدخين يصيب بالسرطان.

