
 
 

 

 

 

I. : نقط 10  التاريخ 

    

 

 

 

 

 

                                                                                                         ن(1)  أ ( ما نوع هذه الوثيقة ؟   -1  

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

 ن(1) ب ( ما الحدث التاريخي الذي تتحدث عنه الوثيقة ؟ 

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

 ن(1) ؟ ج ( ما الذي يدل من خالل الوثيقة على أن الجد كان مشاركا في الحدث التاريخي

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

 الحظ المشاهد ثم أجب عن األسئلة:  -2  

 
   

    

 ن(4اذكر أسماء هذه المعالم في الصور داخل الجدول، وكذا أسماء المدن التي توجد فيها كل منها. ) -أ( 

 (ن2) حدد النوع الذي تندرج ضمنه هذه المعالم، وبين وظيفتها؟ -ب(

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

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

 ن(1) اذكر معلمة في قريتك من نفس النوع وتقوم بنفس الوظيفة؟ -ج(

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

II.  نقط 10: الجغرافيا 

               ن(3) نماط االستغالل السائدة التالية :ضع في كل خانة من الجدول أ -1
 الرعي عبر الترحال - محوريةـالسقي باألذرع ال – قطع أشجار األرز ––الزراعة بالواحات  ––ماشية ـرعي ال –زراعة القمح 

 المجال الصحراوي المجال الجبلي المجال السهلي الهضبي
- .......................................... 

 

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

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

 

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

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

 

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

       ن(2,5)      مام كل نشاط فالحي العبارة التي تناسبه :من بين ما يلي ضع أ – 2

  –منجلـحصاد بالـال –مردود فالحي مرتفع  -أسمدة كيماوية   –طبيعية  مراع   –جرار ـحرث بالـال –محراث ـحرث بالـال
   الدراس بالدواب -علف وفير  ––حصادة ـحصاد بالـال–ضيعات لتربية األبقار             

 حي تقليدينشاط فال : ................................................................................................................ 

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

 :  حكى الجد لحفيده قائال

ألف متطوع ، منا الرجال  350كنت من بين املتطوعين الذين شاركوا فيها ، و قد كان عددنا يناهز  1975" عندما انطلقت املسيرة الخضراء سنة 

 "و النساء ، كلهم جاؤوا من مختلف مناطق املغرب لكي يلبوا نداء الوطن 

 

 

 االسم و النسب المستوى الخامس
................................................. 

 االجتماعيات
 الرابعةة حلمــر ال

 



 : نشاط فالحي عصري .................................................................................................................. 

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

 ن(2) امأل خانات الخطاطة بالعبارة المناسبة مما يلي: -3 

 التجار الصغار يبيعون الخضر والفواكه بالتقسيط. •

 الفالحون ينتجون الخضر والفواكه في المزارع. •

 المنتجون يعرضون الخضر والفواكه في سوق الجملة. •

 اكه بالتقسيط.األشخاص يشترون الخضر والفو •

 

 

 

 

 ن(2,5) اذكر إيجابيات وسلبيات وسائل النقل بالمدينة: -4
 

 

 

 

 

 

III-  نقط 10: التربية على المواطنة 

                                    ن(3)  من بين العبارات التالية ضع في كل خانة حقوقك وواجباتك في الطريق: - 1

                                                      أن يوجهني شرطي  –ان امشي على الرصيف  –أن تتوفر في الطريق إشارات واضحة  –ة واقية عند ركوب الدراجة أرتدي قبع           

 ممر الخاص بالراجلين ـأن استعمل ال –مدرسة ـمرور في طريقي إلى الـال

 ي في الطريقوقمن حق

 

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

 

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

 

 من واجباتي في الطريق

 

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

 

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

 

 
 ن(2)   بخط:صل  – 2

                                                                                      
    أن أشارك في الحياة المدرسية

➢  
من حقوقي في 

    أن اجتهد و اعمل بجد املدرسة

      أن أعبر عن رأيي في كل درس موضوع للمناقشة  

    أن يعاملني أستاذي معاملة حسنة
➢  

اجباتي في من و 

    أن أنجز واجباتي المدرسية حسب إرشادات أستاذي  املدرسة

 

 

 

 

 

 

 وسائل النقل بالمدينة:

سيارات -سيارة أجرة

-شاحنات -خاصة

 دراجات نارية-حافالت

 اإليجابيات
 السلبيات



 

أعد ترتيب الخطوات المتعلقة بانتخاب مجلس القسم إلى مراحل)منذ اإلعالن عن تاريخ إجراء  -3
 ن(5) االنتخاب إلى اإلعالن عن النتائج(، واكتبها في الجداول الثالثة الموالية:

 القسمخطوات انتخاب مجلس 

 تسلم ورقة التصويت من رئيس المكتب. ▪

 اإلعالن عن االنتخاب. ▪

 تاريخ إجراء انتخاب مجلس القسم. ▪

 وضع ورقة التصويت في صندوق االقتراع. ▪

 إغالق مكتب التصويت.)انتهاء مدة التصويت( ▪

 تقديم البطاقة المدرسية. ▪

 فرز األصوات وحسابها. ▪

 التوجه إلى المعزل الختيار المرشح. ▪

 عن النتائج.) المرشحون الفائزون(اإلعالن  ▪

 تعيين فئة التالميذ الذين يحق لهم االنتخاب. ▪

 الجداول:

 المرحلة األولى

 

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

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

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

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

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

 المرحلة الثانية

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

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

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

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

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

 المرحلة الثالثة

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

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

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

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

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

 


