االسم الكامل....................................... :
رقم االمتحان........................................:

االمتحان المحلي الموحد
السنة :السادسة ابتدائي
دورة يناير 2017
مادة :االجتماعيات
مدة اإلنجاز 45 :دقيقة

األكاديميت الجهىيت للتربيت و التكىين
لجهت  :مراكش – آسفي
المذيريت اإلقليميت  :بالصىيرة
م.م .اإلمام البخاري

النقطة:

30

10

أوال :التاريخ ( 10نقط)
 - 1رتب العصور التالية حسب قطار التاريخ 4( :ن)
العصر الحديث – العصر القديم – العصر المعاصر – العصر الوسيط

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

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

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

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

 - 2سجل المراحل واألحداث التاريخية في المكان المناسب لها 6( :ن)
عصور .....................................

عصور التاريخ

العصر ..............................

العصر ..............................

اختراع الكتابة

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

ظهور اإلنسان

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

 8000ق .م.

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

.......

ثانيا :اجلغرافيا ( 10ن)
 - 1أين يقع المغرب في إفريقيا؟ (4ن)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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 - 2ضع عالمة ( )xأمام العبارات الصحيحة 6( :ن)
 تفيدني الجغرافيا في تعرف الظواهر الطبيعية. تفيدني الجغرافيا في فهم العالقة التي تربط السكان بمجالهم فقط. -تفيدني الجغرافيا في تحديد مواقع األماكن التي أريد زيارتها.

ثالثا :الرتبية على املواطنة ( 10ن)
 - 1مه أصدر اتفاقية حقىق الطفل؟ وما الهدف مه إصدارها؟ و متى صادق المغرب عليها؟ ( 3ن)
.............................. .............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 - 2ما شعار المملكة المغربية؟ (2ن)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 - 3صل بسهم كل حق بما يناسبه5( :ن)
 اسم و جنسية و هوية. -حق البقاء.

 -اتخاذ القرارات.

 -حق الحماية.

 -التغذية.

 -حق المشاركة.

 حرية التعبير. -الرعاية الصحية.
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االمتحان المحلي الموحد
السنة :السادسة ابتدائي
دورة يناير 2017
مادة :االجتماعيات
(عناصر اإلجابة)

األكاديميت الجهىيت للتربيت و التكىين
لجهت  :مراكش – آسفي
المذيريت اإلقليميت  :بالصىيرة
م.م .اإلمام البخاري

أوال :التاريخ ( 10نقط)
 - 1ترتٌب العصور حسب قطار التارٌخ 4( :ن)

العصر المعاصر

العصر الحدٌث

العصر الوسٌط

العصر القدٌم

 - 2سجل المراحل واألحداث التارٌخٌة فً المكان المناسب لها 6( :ن)
عصور التارٌخ

عصور ما قبل التارٌخ
العصر الحجري الحدٌث

اختراع الكتابة
 3500ق .م.

العصر الحجري القدٌم

اكتشاف الزراعة
 8000ق .م.

ظهور اإلنسان
 3000000ق .م.

ثانيا :اجلغرافيا ( 10ن)
ٌ - 1قع المغرب فً أقصى الشمال الغربً للقارة اإلفرٌقٌة 4( .ن)
 - 2وضع عالمة ( )xأمام العبارات الصحٌحة 6( :ن)
 -تفٌدنً الجغرافٌا فً تعرف الظواهر الطبٌعٌة .

)(X

 تفٌدنً الجغرافٌا فً فهم العالقة التً تربط السكان بمجالهم فقط. -تفٌدنً الجغرافٌا فً تحدٌد مواقع األماكن التً أرٌد زٌارتها.

)(X

ثالثا :الرتبية على املواطنة ( 10ن)
 - 1أصدرث هيئت األمم انمتحدة اتفبليت حمىق انطفم نرعبيت و حمبيت األطفبل ،و صبدق عهيهب انمغرة في يىنيىز مه
سنت  3( .1993ن).
 - 2شعبر انممهكت انمغربيت :هللا انىطه انمهك2( .ن)
 - 3صم بسهم كم حك بمب ينبسبه5( .ن)

.
اسم و جنسٌة و هوٌة

 -حق البقاء.

اتخاذ القرارات.

 -حق الحماٌة.

التغذٌة.

 -حق المشاركة.

حرٌة التعبٌر.
الرعاٌة الصحٌة.

