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 )نقط 7( التاريخ: أوال

 )ن 3(: )من األقدم إلى األحدث( 6إلى  1بكتابة األرقام من  رتب العصور التالیة حسب قطار التاریخ )1

  العصر الحدیث
العصر الحجري 

  الحدیث
  العصر القدیم

العصر الحجري 
  القدیم

  العصر الوسیط  العصر المعاصر

            

  

  

 )ن 2( :صل بخط )2

         م1492(تشاف أمریكا اك(  

  .)م. ق 3500(كتابة  أول اختراع         الحدیثبدایة العصر 

  .)م. ق 8000(الزارعة  ظھور       الحدیثنھایة العصر الحجري 

          م 476(سقوط اإلمبراطوریة الرومانیة(  

 

 )ن 2( :أمام كل عبارة صحیحة) (ضع عالمة  )3

  نعیش في العصر الحدیثنحن.                

 ھو ضبط الظرف الزمني الذي وقع فیھ حدث ما التأریخ.          

 الحجارة المنحوتة ھي حجارة صلبة تبرد حافاتھا وتصقل لتصبح سھلة االستعمال.     

 عصور ما قبل التاریخ كانت قبل ظھور اإلنسان.            

  

 المملكة المغربیة
  وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني

 والتعلیم العالي والبحث العلمي
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین

  الحسیمة – تطوان –لجھة طنجة 
  وزانالمدیریة اإلقلیمیة ل

  قلعة بني روثن. م. م

  2017/2018:   السنة الدراسیة

  دقیقة 45:   مدة اإلنجاز

  .............: ....................  سبوالن االسم

  : ......  رقم االمتحان

  ألقسام السنة السادسة ابتدائي –األسدس األول  –االمتحان الموحد المدرسي 
  2018دورة ینایر 

 مادة االجتماعیات
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 )ن 7( اجلغرافيا: �نيا
 )ن 4(: افیاكتب كل كلمة مما یلي في مكانھا المناسب للحصول على تعریف الجغرا )1

 الوطني - التفسیر – األرض – المجال – البشریة – العالمي –علم  - المالحظة

، .................و................. والمحلي ................. یھتم بدراسة ................. الجغرافیا 

................. اع خطوات علیھا، باتب................. ووالظواھر الطبیعیة ................. أي 

 ..................ووالوصف 

 )ن 2(: أمام العبارات الصحیحة) (ضع عالمة  )2

  والبشریة الظواھر الطبیعیةعلى تعرف التفیدني الجغرافیا في.    

  التعرف على األحداث في تسلسلھا الزمنيتفیدني الجغرافیا في.   

 افظة على البیئةتساعدني الجغرافیا على تنظیم المجال والمح.   

  دراسة المجال المحلي والوطني فقطتفیدني الجغرافیا في.    

 )ن 1(ما ھي الجھة التي ننتمي إلیھا؟  )3

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

  )ن 6( الرتبية على املواطنة: �لثا
 )ن 2( :أكمل بما یناسب )1

 .............................................و.......................................... الھدف من اتفاقیة حقوق الطفل ھو 

 )ن 2( :الجدول بما یلي مألا )2

  التغذیة  –حریة التعبیر  – رعایة الوالدین – منع التعذیب

  حق المشاركة  حق الحمایة  حق النمو  لبقاءحق ا

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

 

 )ن 2( :مكان النقط خطأأو  صحیحكتابة أجب ب )3

  ملزمة للدول األطرافلیست اتفاقیة حقوق الطفل .    ..)(.......................  

 األساسیة فقط تتضمن بعض حقوق الطفل الطفل اتفاقیة حقوق .  (.........................)  

  ،أنھا صالحة لكل أطفال العالم یعنياتفاقیة حقوق الطفل شاملة .  (.........................) 

 دول العالم صادقت على اتفاقیة حقوق الطفل جمیع .    ..........)(...............  



 
  

 
 
 
 
 
 

 )نقط 7( التاریخ: أوال
 )ن 3( :ب العصور حسب قطار التاریخیرتت )1

  العصر الحدیث
العصر الحجري 

  الحدیث
  العصر القدیم

العصر الحجري 
  القدیم

  العصر الوسیط  العصر المعاصر
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 )ن 2( :صل بخطالو )2
          م1492(اكتشاف أمریكا(  

  .)م. ق 3500(كتابة  أول اختراع         الحدیثبدایة العصر 

  .)م. ق 8000(الزارعة  ظھور       الحدیثنھایة العصر الحجري 

         م 476(اإلمبراطوریة الرومانیة  سقوط(  

 )ن 2( :أمام كل عبارة صحیحة) (ضع عالمة و )3

  نعیش في العصر الحدیثنحن.                

 التأریخ ھو ضبط الظرف الزمني الذي وقع فیھ حدث ما.          

 الحجارة المنحوتة ھي حجارة صلبة تبرد حافاتھا وتصقل لتصبح سھلة االستعمال.     

 ما قبل التاریخ كانت قبل ظھور اإلنسان عصور.            

 )ن 7( الجغرافیا: ثانیا
والظواھر الطبیعیة  األرضأي  ،العالميو الوطنيوالمحلي  المجالیھتم بدراسة  علمالجغرافیا  )1

 )ن 4( .التفسیرووالوصف  المالحظةعلیھا، باتباع خطوات  البشریةو

 )ن 2(: أمام العبارات الصحیحة) (ضع عالمة  )2

  والبشریة الظواھر الطبیعیةعلى تعرف التفیدني الجغرافیا في.    

  التعرف على األحداث في تسلسلھا الزمنيتفیدني الجغرافیا في.   

 تساعدني الجغرافیا على تنظیم المجال والمحافظة على البیئة.   
  دراسة المجال المحلي والوطني فقطتفیدني الجغرافیا في.    

 )ن 1( .الحسیمة –تطوان   –جھة طنجة  )3

  )ن 6( التربیة على المواطنة: ثالثا
 )ن 2( .تحسین ظروف عیشھمو حمایة حقوق األطفالالھدف من اتفاقیة حقوق الطفل ھو  )1
 )ن 2( :الجدول ءمل )2

  حق المشاركة  حق الحمایة  حق النمو  حق البقاء
  حریة التعبیر  منع التعذیب  رعایة الوالدین  التغذیة

 )ن 2( :مكان النقط خطأأو  صحیحكتابة ب اإلجابة )3
  خطأ(    . ملزمة للدول األطرافلیست اتفاقیة حقوق الطفل(  
 خطأ(  . األساسیة فقط تتضمن بعض حقوق الطفل الطفل اتفاقیة حقوق(  
  ،خطأ(  . أنھا صالحة لكل أطفال العالم یعنياتفاقیة حقوق الطفل شاملة( 
 خطأ(    . دول العالم صادقت على اتفاقیة حقوق الطفل جمیع(  

 المملكة المغربیة
  وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني

 والتعلیم العالي والبحث العلمي
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین

  الحسیمة – تطوان –لجھة طنجة 
  وزانالمدیریة اإلقلیمیة ل

  قلعة بني روثن. م. م

 –األسدس األول  –االمتحان الموحد المدرسي 
  ألقسام السنة السادسة ابتدائي

  2018دورة ینایر 
 )عناصر اإلجابة( مادة االجتماعیات


