
 

 ن(01) التاريخ:
ن(4) ما يلي:عرف  -0  

................................................................................................................................................: تدجين الحيوان -  

  ..................................................................................................................................................الفينيقيون     : -

...................................................................................................................................................الرومان       : -  

................................................................................................................................................اإلنسان البدائي:  -  

  

ن(2) مالك األمازيغية؟كيف كان رد فعل الم ؟هي األسباب التي دفعت الرومان الحتالل المغرب ما  -2  

......................................................................................................................................................... األسباب: -  

...................................................................................................................................:مازيغيةألا  رد فعل الممالك -  

 -مبينا حدث البداية وحدث النهاية لكل عصر منها: العصر القديمالجدول حسب تسلسلها الزمني التالية في  رتب العصور التاريخية -3

ن(4) عصور ما قبل التاريخ. – العصر الوسيط -العصر الحديث -الفترة  المعاصرة  

 العصور حسب التسلسل الزمني: حدث البداية: حدث النهاية:

 عصور ما قبل التاريخ. ..................................................... .....................................................

…………………………………. …………………………………. …………………………………. 

………………………………… …………………………………. …………………………………. 

…………………………………. …………………………………. …………………………………. 

………………………………… …………………………………. …………………………………. 

 

 الجغرافيا: )01ن(
ن(4) يلي:عرف ما  -0  

......................................................................................................................................................:   الجغرافيا -  

  ......................................................................................................................................................:    التصحر -

.......................................................................................................................................................:المركزيةال -  

.....................................................................................................................................................خط التسوية: -  

ن(2) :اذكر الكيانات التي تحد المغرب من الجهات األربع  -2  

  ........................الشرق: -.............................   :الغرب – ..........................  :الجنوب –...............................   :الشمال 

ن(4) بما يناسب. التالي  امإل الجدول -3  

 العامل المسؤول عن اختالف درجة الحرارة: متوسط الحرارة المسجل في شهر غشت المدينة:

 ............................................................................................. درجة 21 إفران

 ............................................................................................. درجة 41 فاس

 ............................................................................................. درجة 33 تطوان

 ............................................................................................. درجة 44 العيون

 

 ن(01)  التربية على المواطنة:
 ن(4) اذكر أربعة من حقوق الطفل المضمنة في اتفاقية حقوق الطفل. -0

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

 ن(4)ما هي األسباب التي جعلت األمم المتحدة تصدر اتفاقية حقوق الطفل؟ وكيف تفاعل المغرب معها؟ -2

 ........................................................................................................................................................األسباب:   -

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

 ....................................................................................................................................: مع ذلك ب تفاعل المغرب -

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

  تقتضي المصلحة الفضلى للطفل في حالة انفصال والديه: -3

 أن يظل الطفل على اتصال بأمه فقط. -أن يظل الطفل على اتصال بأبيه فقط.            -            أن يظل الطفل على اتصال بأبيه وأمه. -

 ن(2م  الجواب الصحيح من االقتراحات الثالثة السابقة. )( أما×ضع عالمة )

 

 

 

 

 السنة السادسة االبتدائية

  2113ر دورة يناي

دقيقة 44نجاز: مدة اإل  

ccc.ilalw9.www 

نكور.م. وادي الم  

 االختبار الموحد على صعيد المؤسسة

االجتماعيات  مادة في  

االسم و النسب: 
..........................................  

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



 

 

 التاريخ: )01ن(
ن(4) ما يلي:عرف  -0  

ن(0تدجين الحيوان: جعل الحيوانات المتوحشة أليفةأو مستأنسة، عن طريق تربيتها. ) -  

ن(0ق.م. ) 3111الفينيقيون: شعب استوطن لبنان قديما منذ  -  

ن(0العاصمة الحالية إليطاليا، انطلقوا منها وأنشؤوا أمبراطورية واسعة. ) الرومان: هم سكان روما، -  

ن(0اإلنسان البدائي: اإلنسان األول الذي تطور ببطء. ) -  

2-  

ن(0أسباب اقتصادية. ) –األسباب: أسباب توسعية  -  

ن(0رد فعل الممالك األمازيغية: مقاومة االحتالل الروماني. ) -  

ن(4الجدول: ) -3  

 

النهاية: حدث  العصور حسب تسلسلها الزمني: حدث البداية: 

 عصور ما قبل التاريخ. ظهور اإلنسان )أكثر من مليوني سنة( اختراع الكتابة.

 العصر القديم. اختراع الكتابة. الهجرة النبوية.

 العصر الوسيط. الهجرة النبوية. اكتشاف أمريكا.

حديث.العصر ال اكتشاف أمريكا. الثورة الفرنسية.  

 الفترة المعاصرة. الثورة الفرنسية. اآلن.

 

 الجغرافيا: )01ن(
ن(4) عرف ما يلي: -0  

ن(0الجغرافيا: علم ندرس بواسطته كيف يدبر اإلنسان المجال الذي يعيش فيه. ) -  

ن(0التصحر: أن تصير المنطقة أكثر جفافا، وبكيفية مستديمة، إذ تتراجع الموارد وتتدهور البيئة. ) -  

ن(0الالمركزية: منح األجهزة اإلدارية المحلية سلطة اتخاذ قرارات تهم الجهة. ) -  

ن(0خط التسوية: خط يربط في خريطة بين النقط التي تقع على نفس مستوى االرتفاع. ) -  

ن(2)  بع:ت التي تحد المغرب من الجهات األرالكيانا -2  

المحيط األطلسي  من الغرب. -ر األبيض المتوسط  من الشمال.  البح -موريطانيا  من الجنوب.  - الجزائر من الشرق. -  

ن(4امإل الجدول التالي  بما يناسب. ) -3  

 العامل المسؤول عن اختالف درجة الحرارة: متوسط الحرارة المسجل في شهر غشت: المدينة:

 ن(0العلو الكبير عن مستوى البحر. ) درجة 21 إفران

 ن(0مدينة داخلية. ) درجة 41 فاس

 ن(0مدينة ساحلية شمالية. ) درجة 33 تطوان

 ن(0مدينة جنوبية. ) درجة 44 العيون

 

 التربية على المواطنة: )01ن(
 ن(4أربعة من حقوق الطفل المضمنة في اتفاقية حقوق الطفل: ) -0

 –حياة أسرية هنية  –االسم  –نمو جسمي وروحي سليم   -الحماية من سوء المعاملة  –الترفيه  –التربية   -الصحة  –الجنسية 

 الرأي والتعبير ... –الحماية من االستغالل الجنسي  –الحماية من التعذيب  –الهوية 

 ن(4ال يستفيد جميع األطفال في العالم من حقهم في الصحة. ) -2

 ن االستغالل الجنسسي.......(الحماية م –التربية  –األسباب: وجود أطفال، عبر العالم، ال يستفيدون من حقوقهم كاملة. )الصحة  -

نشر االتفاقية في الجريدة  -عقد المؤتمر الوطني األول حول حقوق الطفل. ج -تصديقه عليها. ب  -تفاعل المغرب مع ذلك ب: أ -

 وضع الخطة الوطنية لحقوق الطفل.  -الرسمية. د

 الجواب الصحيح هو:  -3

 أن يظل على اتصال بأبيه وأمه.  -

 
 

 

.م. وادي النكورم  

  االختبار الموحد على صعيد المؤسسة

االجتماعيات  تصحيح اختبار مادة  

 السنة السادسة االبتدائية

2113دورة يناير   

دقيقة 44نجاز: مدة اإل  
 تصحيح االختبار


