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 (نقط 7) التاريخ: أوال

 (ن 3): أمأل الفراغ بما يناسب للحصول على قطار التاريخ (1

 .............................عصور  .............................عصور 

العصر 

 المعاصر

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

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

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

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

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

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

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

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

العصر الحجري 

 القديم

 

 (ن 2) :صل بخطأ (2

      (م1942)اكتشاف أمريكا 

 .(م. ق 3033)كتابة  أول اختراع     المعاصربداية العصر 

 .(م. ق 0333)الزارعة  ظهور    القديمية العصر الحجري نها

     (م 1804) الثورة الفرنسية 

 

 (ن 2) :أمام كل عبارة" خطأ"أو " صحيح"أكتب  (3

  .نحن نعيش في العصر المعاصر

  .كان اإلنساُن يستعمل الحجارة الَمْصقولة في العصر الحجري القديم

  .ر ما قبل التاريخ هو اختراع أول كتابةالحدث الفاصل بين عصور التاريخ وعصو

  .خالل عصور ما قبل التاريخ لم يكن اإلنسان موجودا

 

 المملكة المغربية

 لمهنيوزارة التربية الوطنية والتكوين ا

 والتعليم العالي والبحث العلمي

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 الحسيمة – تطوان –لجهة طنجة 

 وزانالمديرية اإلقليمية ل

 أحمد شوقي. م. م

 8102/8102:  السنة الدراسية

 دقيقة 54:  مدة اإلنجاز

 .............: .................... والنسب االسم

 : ...... رقم االمتحان

 ألقسام السنة السادسة ابتدائي –األسدس األول  – محليالاالمتحان الموحد 

 8102دورة يناير 

 مادة االجتماعيات
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 (ن 6) اجلغرافيا: اثنيا

 (ن 3): كتب كل كلمة مما يلي في مكانها المناسب للحصول على تعريف الجغرافياا (1

 اإلقليمي –التجربة  – الجماعي – الوطني – التفسير – المجال – البشري – العالمي – علمُ  - الوصف

، .................و................. والمحلي ................. الجغرافيا يهتم بدراسة ................. 

 ..................و................. و المالحظةباتباع خطوات 

 (ن 2): أمام كل عبارة" خطأ"أو " صحيح"أكتب  (2

  .لظواهر الطبيعية والبشرية على األرضتفيدني الجغرافيا في دراسة ا

  .تفيدني الجغرافيا في التعرف على أحداث الشعوب السابقة بمنطقة معينة

  .تساعدني الجغرافيا على المحافظة على المجال والبيئة

  .جهات 13المغرب مقسٌَّم إلى 

 (ن 1)؟ إقليم وزان إليها ينتميالجهة التي اسم ما  (3

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

 (ن 7) الرتبية على املواطنة: اثلثا
 (ن 3) :اتفاقية حقوق الطفل اكتب كل كلمة مما يلي في مكانها المناسب للحصول على تعريف (1

أطفال  –حقوقهم  –واجباتهم  –ظروف  –دولية  –هيأة األمم المتحدة  – 13 –الواليات المتحدة  –وطنية 

 .23 –سكان العالم  –العالم 

م 1404نونبر ....... في ........................ أصدرتها ................. هي اتفاقية اتفاقية حقوق الطفل 

 .عيشهم .................وتحسين  .................بهدف حماية ........................... لفائدة 

 (ن 2.0) :أضع كل حق من الحقوق التالية في صنفه المناسب (2

 منع التعذيب – الرعاية الصحية –حرية التعبير  – اللعب – الحماية من االستغالل

 حق المشاركة حق الحماية حق النمو حق البقاء

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

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

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

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

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

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

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

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

 (ن 1.0) :أصل بخط بين كل عبارة والمعنى المناسب لها (3

 :اقية حقوق الطفل هي اتفاقيةاتف

 .تتضمن كل حقوق الطفل األساسية     شاملة

 .على كل الدول األطراف أن تطبق مواد االتفاقية     كونية

 .صالحة لكل أطفال العالم     ملزمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 (نقط 7) التاريخ: أوال

 (ن 3): مأل الفراغ بما يناسب للحصول على قطار التاريخ (1

 ما قبل التاريخعصور  التاريخعصور 

العصر 

 المعاصر
 العصر القديم العصر الوسيط العصر الحديث

العصر الحجري 

 الحديث

العصر الحجري 

 القديم

 (ن 2) :صل بخطأ (2

      (م1942)اكتشاف أمريكا 

 .(م. ق 3033)كتابة  أول اختراع     المعاصربداية العصر 

 .(م. ق 0333)الزارعة  ظهور     القديمنهاية العصر الحجري 

      (م 1804) الفرنسيةالثورة 

 (ن 2) :أمام كل عبارة" خطأ"أو " صحيح"أكتب  (3

 صحيح .نحن نعيش في العصر المعاصر

 خطأ .كان اإلنساُن يستعمل الحجارة الَمْصقولة في العصر الحجري القديم

 صحيح .الحدث الفاصل بين عصور التاريخ وعصور ما قبل التاريخ هو اختراع أول كتابة

 خطأ .التاريخ لم يكن اإلنسان موجوداخالل عصور ما قبل 

 (ن 6) الجغرافيا: ثانيا

 (ن 3). التفسيرو الوصفو المالحظةباتباع خطوات  ،العالميو الوطنيوالمحلي  المجالالجغرافيا يهتم بدراسة  علم (1

 (ن 2): أمام كل عبارة" خطأ"أو " صحيح"أكتب  (2

 صحيح .على األرضتفيدني الجغرافيا في دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية 

 خطأ .تفيدني الجغرافيا في التعرف على أحداث الشعوب السابقة بمنطقة معينة

 صحيح .تساعدني الجغرافيا على المحافظة على المجال والبيئة

 خطأ .جهات 01المغرب مقسٌَّم إلى 

 (ن 1) .طنجة تطوان الحسيمة: إقليم وزان إليها ينتميالجهة التي اسم  (3

 (ن 7) التربية على المواطنة: ثالثا

بهدف حماية  أطفال العالمم لفائدة 1404نونبر  01في  هيأة األمم المتحدةأصدرتها  دوليةهي اتفاقية اتفاقية حقوق الطفل  (1

 (ن 3) .عيشهم ظروفوتحسين  حقوقهم

 (ن 2.0) :أضع كل حق من الحقوق التالية في صنفه المناسب (2

 المشاركة حق حق الحماية حق النمو حق البقاء

 اللعب الرعاية الصحية
 الحماية من االستغالل

 منع التعذيب
 حرية التعبير

 (ن 1.0) :أصل بخط بين كل عبارة والمعنى المناسب لها (3

 :اتفاقية حقوق الطفل هي اتفاقية

 .تتضمن كل حقوق الطفل األساسية     شاملة

 .على كل الدول األطراف أن تطبق مواد االتفاقية     كونية

 .صالحة لكل أطفال العالم     ملزمة

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 العالي والبحث العلمي والتعليم

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 الحسيمة –تطوان  –لجهة طنجة 

 المديرية اإلقليمية لوزان

 أحمد شوقي. م. م

 –األسدس األول  – المحلياالمتحان الموحد 

 ألقسام السنة السادسة ابتدائي

 0102دورة يناير 

 (عناصر اإلجابة)مادة االجتماعيات 


