
 
  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
  2017رة 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 

  /ن01/التاریخ:المجال الرئیسي األول:أوال *

  )ن4:(أتمم ملء الجدول بالعبارات اآلتیة ـ 1

  القطف و الصید و القنص -الزراعة و تربیة الماشیة  –الحجر  –الترحال  –القرى  –الكھوف و األكواخ  - المعادن  –االستقرار 

  خالل العصر الحجري الحدیث  خالل العصر الحجري القدیم  

      : عاش اإلنسان البدائي حیاة

      البدائي األساسينشاط اإلنسان 

      أدوات اإلنسان البدائي مصنوعة من

      : عاش اإلنسان البدائي في

  )ن4: (ب عن األسئلة یالنص ، و أج ـ أقرا2

الغار أو الكوخ، ثم  ومن المرجح أن زراعة الحبوب قد بدأت صدفة، وذلك عندما سقط شيء من الحبوب على األرض قرب مدخل... "

 .نا في الربیع الثاني، األمر الذي استرعى انتباه أحد أفراد العائلة األذكیاءما لبث أن نما نموا حس

الح المحترف ألول مرة في وھكذا تمھد السبیل لزراعة الحبوب و غرس الخضر و أشجار الفواكھ بطریقة منتظمة، و لظھور الف...  

         1970كتاب التاریخ ، السنة األولى الثانویة                                                                                                      ."التاریخ

 )ن1( )التاریخ المعاصر –العصر الحجري الحدیث  –العصر الحجري القدیم (  ؟ الفترة التاریخیة التي یتحدث عنھا النص أـ ما ھي

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

            )ن2( :حدد االكتشاف الذي توصل إلیھ اإلنسان من خالل ھذا النص ، و كیف تم ذلك أ -ب

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

  )ن1(ما ھي نتیجة ھذا االكتشاف على حیاة اإلنسان ؟  -ج

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

  )ن2: (لتاریخ المغرب القدیم حسب التسلسل الزمني داخل كل خانة  3،2،1رتب بوضع األرقام أ -3

    القرطاجیون    الفینیقیون    الرومان

 

 /ن10/الجغرافیا:المجال الرئیسي الثاني:ثانیا 
 )ن4(: ب عن األسئلة یأج النص ، و اقرأ -1

لكن یالحظ في اآلونة األخیرة أن ھذه الثروة الغابویة عرفت . شار واسع لشجر األركانتتمتاز جھتك بان

  .تدھورا ملحوظا

                                             )ن1(....................................................................................................................ما اسم الجھة التي تنتمي إلیھا ؟ -أ

  : سباب تدھور المجال الغابوي الخاص بشجر األركانذكر سببین اثنین من أا-ب

     )ن2(............................................................................................................................................................

  )ن1(.: ................................................................................................................ھذا المشكل  لحد منقترح حال لا -ج

  )اقلب الصفحة(

https://motamadris.ma/


  

  

  

  )ن3(الھضاب العلیا –األطلس الصغیر –الریف –موریتانیا –البحر األبیض المتوسط –المحیط األطلنتي: ھم ب أمام كل سضع االسم المناسأ -2
 

  
  )ن3" : (خطأ"أو " صحیح"ب بـ یأج -3

  ......................  :  یسود المناخ الصحراوي شمال المغرب* 

 ......................  :  یحد المغرب شرقا الجزائر* 

 ......................  :  جھة 12ینقسم المغرب إلى * 

 ......................  :  تھتم الجغرافیا بدراسة النجوم و الكواكب* 

  

  /ن10/التربیة على المواطنة:المجال الرئیسي الثالث:ثالثا
)ن2:(حدد الحق المناسب لھذه الواجبات أ -1  

............................................  المواظبة / الحفاظ على ممتلكات المؤسسة / االجتھاد *  : 

 إجراء الفحوصات الطبیة/  تجنب المخدرات*  : ............................................

  )ن3": (ر موافقیغ"أو " موافق"أكتب أمام ما یلي  -2

  ......................  .البنت تشتغل في البیت وال تدرس  ......................  .نفسھا المھامب الولد قادران معا على القیامالبنت و

  ......................  .األوالد فقط یمارسون الریاضة  ......................  .البنت والولد یدرسان معا في مدرسة واحدة

  )ن2.5( : الحاالت التي تعتبر تمییزاأمام ) ×(ضع عالمة أ -3

    .كة العمال حسب لونھم األبیضـ تشغیل الشر

    .ـ یستفید المعاق من مقعد خاص بھ في حافلة النقل العمومي

    .ـ یقتصر لعب كرة القدم على الذكور دون اإلناث

    .ـ رفض ناد انخراط شخص بسبب دینھ

    .ـ منعت األسرة ابنتھا من ممارسة ریاضة الجیدو

  )ن2.5: (التي تعرف بھا ذكر ثالثة من الوثائق أعرف الھویة ، و أ -4

  ..........................: ...........................................................................................................................الھویة  -

  ........................................................................................: ............................................................الوثائق  -
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  �ٔ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
  2017دورة ینا�ر 
  د45: مدة إالجناز

  عنارص إال�ابة
  و سمل التنق�ط

  /ن10/التاریخ:المجال الرئیسي األول:أوال *

  )ن4:(أتمم ملء الجدول بالعبارات اآلتیة ـ 1

  خالل العصر الحجري الحدیث  خالل العصر الحجري القدیم  

  االستقرار  الترحال  : عاش اإلنسان البدائي حیاة

  الزراعة و تربیة الماشیة  القطف و الصید و القنص  ينشاط اإلنسان البدائي األساس

  المعادن  الحجر  أدوات اإلنسان البدائي مصنوعة من

  القرى  الكھوف و األكواخ  : عاش اإلنسان البدائي في

 )ن1(العصر الحجري الحدیث أـ ـ 2
 نموا حسنا في الربیع الثانيو نموه الغار أو الكوخ،  األرض قرب مدخل ط شيء من الحبوب علىوسق بعد صدفة تم اكتشافھا –) ن1(االكتشاف ھو اكتشاف الزراعة  -ب
  )ن1(
 )ن1.(......لم یعد في حاجة إلى الترحال و التنقل / یعیش حیاة االستقرار / أصبح اإلنسان مستقرا  -ج
  )ن2: (لتاریخ المغرب القدیم حسب التسلسل الزمني داخل كل خانة  3،2،1رتب بوضع األرقام أ -3

  2  القرطاجیون  1  الفینیقیون  3  ومانالر

 /ن10/الجغرافیا:المجال الرئیسي الثاني:ثانیا
                                              )ن1(جھة سوس ماسة  -أ -1
     )ن1+ن1...(قطع الشجر إلنتاج الفحم  –التلوث  –الرعي الجائر -ب
  )ن1.....(ء محمیات طبیعیة تقبل االقتراحات المالئمة كحل للمشكل مثال إنشا-ج
 )6×ن0.5(: ب أمام كل سھم ضع االسم المناسأ -2

  
  )ن3" : (خطأ"أو " صحیح"ب بـ یأج -3

  )ن0.75(خطأ   :  یسود المناخ الصحراوي شمال المغرب

 )ن0.75(صحیح   :  یحد المغرب شرقا الجزائر

 )ن0.75(صحیح   :  جھة 12ینقسم المغرب إلى 

 )ن0.75(خطأ   :  غرافیا بدراسة النجوم و الكواكبتھتم الج

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

1-  

)ن1(الحق في التربیة أو التعلیم   المواظبة / الحفاظ على ممتلكات المؤسسة / االجتھاد *  : 

)ن1(الحق في الصحة   إجراء الفحوصات الطبیة/  تجنب المخدرات*  : 

  )ن3": (ر موافقیغ"أو " موافق"أكتب أمام ما یلي  -2

  )ن0.75(غیر موافق   .البنت تشتغل في البیت وال تدرس  )ن0.75(موافق   .نفسھا المھامب الولد قادران معا على القیامالبنت و

  )ن0.75(غیر موافق   .األوالد فقط یمارسون الریاضة  )ن0.75(موافق   .البنت والولد یدرسان معا في مدرسة واحدة

  )5×ن0.5( : الحاالت التي تعتبر تمییزاأمام ) ×(ضع عالمة أ -3

  ×  .ـ تشغیل الشركة العمال حسب لونھم األبیض

    .ـ یستفید المعاق من مقعد خاص بھ في حافلة النقل العمومي

  ×  .ـ یقتصر لعب كرة القدم على الذكور دون اإلناث

  ×  .ـ رفض ناد انخراط شخص بسبب دینھ

  ×  .ألسرة ابنتھا من ممارسة ریاضة الجیدوـ منعت ا

  )ن2.5: ( ذكر ثالثة من الوثائق التي تعرف بھاأعرف الھویة ، و أ -4
  )ن1.... (كل ما یعرف الشخص من اسم و تاریخ والدة و مكانھا و عنوان :  الھویة -
  )3×ن0.5... (رخصة السیاقة  –لسفر جواز ا –كناش الحالة المدنیة و التعریف  –البطاقة الوطنیة للتعریف :  الوثائق -

 

 البحر األبیض المتوسط

 الھضاب العلیا

 طلس الصغیراأل

 موریتانیا

 المحیط األطلنتي

 الریف
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