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والتكوينة األكاديمية الجهوية للتربي  

 تطوان -طنجة جهة 
 نيابة العرائش

تزروت القلةم.م   

 االختبار الموحد على صعيد المؤسسة
 السنة السادسة ابتدائي

جتماعياتمادة اال  
2016دورة يناير   

دقيقة 45مدة اإلنجاز:   

I. ( :10التاريخ )نقط 
 نقطتان( 2. )العصر الوسيط   ؛الفرتة  املعاصرة  ؛ القدي  العصر   ؛العصر احلديث   :أرتب العصور التارخيية من األقدِم إىل األحدثِ  (1

  ..............................  ..............................  .............................. . .............................. 
 (قطن 3سان البدائي للحصول على طعامه و "ال" أمام النشاط الذي مل ميارسه: )أمام كل نشاط مارسه اإلن أكتب " نعم" (2

      )..........( قنص  احليواانتالتقاط الثمار )..........( صيد األمساك     )..........( الزراعة     )..........( 
 (نقطتان 2ائي لصنع أدواته: )ن البدمن بني املواد التالية أضع عالمة أمام تلك اليت كان يستعملها اإلنسا (3

  احلجر ؛   اخلشب ؛   احلديد ؛   عظام احليواانت 
 (نقط 3صل خبط كل حيوان مدجن ابلفائدة اليت كان يقدمها لإلنسان البدائي: ) (4

 .ومحل املتاعاملساعدة على التنقل                          الكلب    ❖
 مواجهة احليواانت املفرتسة.                         البقر      ❖
 توفري مواد غذائية.                         احلصان  ❖

II. ( :10اجلغرافيا )نقط 
؛   اجملاَل؛   علم   أكمل التعريف التايل ابلكلمات املناسبة: (1 ؛   يعيش   نقطتان( 2) ي دبِ ر 

  فيه. ....................ن .................... الذي اإلنسا ....................أدرس بواسطته كيف  ....................اجلغرافيا 
 نقطتان( 2ا: )أحيط اجملاالت اليت هتتم اجلغرافيا بدراسته (2

 فين؛     اجملال البشري.اجملال الطبيعي؛     اجملال الرايضي؛      اجملال ال 
 (نقط 3م اجلواب الصحيح: )أما( ×)ضع عالمة  (3

 : منطقة من الرتاب الوطين    اجلهة هي ؛   مدينة ؛   قرية 
  جهة  14ينقسم إليها الرتاب املغريب:    عدد اجلهات اليت     هة ج 18؛     جهة  16؛ 
  بوملان  –اجلهة اليت أنتمي إليها:   فاس تطوان  –؛   طنجة عبدة  –؛   دكالة 

 (نقط 3بارة: )اكتب "صحيح" أو "خطأ" أمام كل ع (4
  املغرب يف النصف الشمايل للكرة األرضية. ......................يقع 
 .................... .ينتمي املغرب إىل قارة آسيا 
 .................... .ََي دُّ املغرب غرابً احمليط األطلسي 

III. ( :10الرتبية على املواطنة )نقط 
 نقطتان( 2)ختار  اجلواب املناسب مم ا يلي: أ (1

  :1979صدرت اتفاقية  حقوِق طفل سنة      1989      1999  
  :9319صدَّق املغرب على اتفاقية حقوق الطفِل سنة      3200      3120  

 نقط( 4أضع كل حق يف خانته املناسبة من اجلدول: ) (2
  التعبري؛   احلق يف الرتبيةاحلق يف احلماية من سوء املعاملة؛   احلق يف احلياة؛   احلق يف حرية الرأي و 

 حقوق احلماية حقوق املشاركة حقوق النمو حقوق البقاء
.............................. 
.............................. 

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

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

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

.............................. 
 (نقطتان 2أمام االختيار املناسب( ))×( يف حالة انفصال الوالدين؛ ما هي مصلحة الطفل الفضلى؟ )أضع عالمة  (3

  أن يظل على اتصال أبمه فقط ؛ أن يظل على اتصال أببيه فقط ؛ أن يظل على اتصال أبمه و أبيه معا 
 نقطتان( 2)أكتب أماَم ما يلي "موافق" أو "غري  موافق":  (4

  .؛ البنت تشتغل يف البيت وال تدرس. .........................البنت والولد قادران معا على القيام بنفس املهام.......................... 
 واحدة. ..............................؛ األوالد فقط ميارسون الرايضة. .............................. البنت والولد يدرسان معا يف مدرسة 
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