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 المملكة المغربية

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين            

 الدار البيضاء الكبرىلجهة 

 نيابة موالي رشيد سيدي عثمان

 مدرسة المسجد

 

 االمتحان الموحد المحلي

 2012دورة يناير 

 االجتماعيات مادة

ccc.ilalw9.www  

 المستوى     :          السادس

 

 دقيقة 54مدة االنجاز   :         

 

 1معامل        :        ال

             التاريـــــــخ 

 النص:

أصبحت النار منذ اكتشافها رمز وحدة المجموعة البشرية، فكان المكان الذي توقد فيه يطابق المكان الذي يجتمع فيه أفراد األسرة، 

 .ويتم فيه طهي األطعمة والتدفئة من قسوة البرد واالحتماء من الحيوانات المفترسة

  >> 0222موسوعة العائلة  <<                                                                                                   

     

     :اذكر ثالث فوائد الكتشاف النارانطالقا من النص   (1

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

 

 : المناسبة مكان النقط التاريخية لعصور( أتمم بوضع أسماء ا 0

  
 .................................... العصر القديم  ـ  .................................. ـ  ................................... ـ                  

 في الخانة المناسبة: ×  ( ضع عالمة   3

 العبارة خطأ صحيح

 عصور ما قبل التاريخ  تبتدئ بظهور اإلنسان وتنتهي باختراع الكتابة .    

 هللا عليه و سلم. صلىيبدأ التقويم الميالدي بهجرة الرسول     

 قديما. الفنيقيون شعب استوطن لبنان    

 وصل الرومان إلى المغرب من أجل التجارة.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                :اـــــــــــالجغرافي 

 
    (  امأل الفراغات بما يناسبها :  1  

 

 ...................................................  يحد المغرب شماال 

 ...................................................  يحد المغرب جنوبا

.............................. .. .............  يحد المغرب شرقا

.. 

 ...................................................  يحد المغرب غربا

 

 : أكمل بما يناسب (  0    

 

 يتكون المغرب من ............... جهة، الجهة التي تنتمي إليها مدينتي هي  ...........................   

 

  :في المغرب  اذكر أنواع التضاريس (3

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

  : يشرف المغرب على واجهتين بحريتين ،اذكرهما (  5     

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

http://www.9alami.com/
http://www.9alami.com/
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     التربية على المواطنة:

 

  :اذكر أربعة من حقوق الطفل المضمنة في اتفاقية حقوق الطفل )1

-……………………………………………………………………………………. 

-……………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………… 

  :( داخل الدائرةXوأضع عالمة )أختار الجواب الصحيح  )0

 تقتضي المصلحة الفضلى للطفل في حالة انفصال والديه: 

        أن يظل الطفل على اتصال بأبيه وأمه -

     ن يظل الطفل على اتصال بأبيه فقطأ -

   ه فقطأن يظل الطفل على اتصال بأم - 

   عرف ما يلي: )3

 للطفل:  المصلحة الفضلى........................................................................................ 

 ........................................................................................................... :التأشيرة 

 

 صل بسهم:   4)

 

 1993صادقت األمم المتحدة على اتفاقية حقوق الطفل سنة +                                +      

     45تتضمن اتفاقية حقوق الطفل من المواد                 +                                +        

 1999+                 +                صادق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل سنة            

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المملكة المغربية

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين            

 لجهة الدار البيضاء الكبرى

 نيابة موالي رشيد سيدي عثمان

 مدرسة المسجد

 

 االمتحان الموحد المحلي

 2012دورة يناير 

 االجتماعيات مادة

 تصحيح

 المستوى     :          السادس

 

 دقيقة 54مدة االنجاز   :         

 

 1        المعامل        :

 ن 01            التاريـــــــخ

 النص:

أصبحت النار منذ اكتشافها رمز وحدة المجموعة البشرية، فكان المكان الذي توقد فيه يطابق المكان الذي يجتمع فيه أفراد األسرة، 

 .ويتم فيه طهي األطعمة والتدفئة من قسوة البرد واالحتماء من الحيوانات المفترسة

 >> 0222لعائلة موسوعة ا <<

 

 نقطة لكل جواب صحيح ن( 3) :    اذكر ثالث فوائد الكتشاف النارانطالقا من النص   (1

 طهي الطعام         التدفئة من قسوة البرد         االحتماء من الحيوانات المفترسة

 

 صحيحنقطة لكل جواب  ن( 3) : المناسبة مكان النقط التاريخية لعصور( أتمم بوضع أسماء ا 0

 

 الفترة المعاصرة الحديثالعصر  العصر الوسيط العصر القديم

 

 نقطة لكل جواب صحيح ن ( 5) في الخانة المناسبة: ×  ( ضع عالمة   3

 العبارة خطأ صحيح

X 
 

 عصور ما قبل التاريخ  تبتدئ بظهور اإلنسان وتنتهي باختراع الكتابة .

 
X  هللا عليه و سلم. ىصليبدأ التقويم الميالدي بهجرة الرسول 

X 
 

 الفنيقيون شعب استوطن لبنان قديما.

 X .وصل الرومان إلى المغرب من أجل التجارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن 12                               الجغرافيـــــــــــا: -

 
 نقطة لكل جواب صحيح ن ( 5)    (  امأل الفراغات بما يناسبها :  1

 

 البحر األبيض المتوسط  يحد المغرب شماال

 موريطانيا  يحد المغرب جنوبا

 الجزائر  يحد المغرب شرقا

 المحيط األطلسي  المغرب غربا يحد

 

 نقطة لكل جواب صحيح ن ( 0) : ( أكمل بما يناسب  0

 

 الدار البيضاء الكبرىجهة، الجهة التي تنتمي إليها مدينتي هي   15يتكون المغرب من 

 

 ن ( 0)  :( اذكر أنواع التضاريس في المغرب 3

 لالتال      الجبال             السهول             الهضاب

 ن ( 0)  :يشرف المغرب على واجهتين بحريتين ،اذكرهما  (  5

 البحر األبيض المتوسط والمحيط األطلسي      



 4 

 

 ن 12    التربية على المواطنة: -

 

 نقطة لكل جواب صحيح ن( 5) :اذكر أربعة من حقوق الطفل المضمنة في اتفاقية حقوق الطفل )1

 

 الحق في حرية ارأي والتعبير  \الحق في الحياة مع الوالدين    \الحق في هوية    \الحق في الحياة   -

 الحق في الحماية من سوء المعاملة  \الحق في الصحة والخدمات الصحية    \الحق في الترفيه    \  الحق في التربية -

 ارة المخذراتالحق في الحماية من استهالك وتج  \  الحماية من التعذيب  \الحماية من االستغالل الجنسي   -

 

 ن ( 1)  ( داخل الدائرة:Xوأضع عالمة )أختار الجواب الصحيح  )0

 تقتضي المصلحة الفضلى للطفل في حالة انفصال والديه:

 أن يظل الطفل على اتصال بأبيه وأمه -

 أن يظل الطفل على اتصال بأبيه فقط -

 أن يظل الطفل على اتصال بأمه فقط -

 نقطة لكل جواب صحيح ن ( 0عرف ما يلي:  )  )3

  :جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية في جميع الظروف.المصلحة الفضلى للطفل 

  :رخصة تمنحها الدولة لمواطني دولة أخرى لدخول أراضيها ) الفيزا (التأشيرة 

 

 نقطة لكل جواب صحيح ن ( 3)  صل بسهم:  ) 4

 

 1993+                                +    فل سنةصادقت األمم المتحدة على اتفاقية حقوق الط

 45+                                +         تتضمن اتفاقية حقوق الطفل من المواد             

 1999+                     +                  صادق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل سنة      

 

 هللا ولي التوفيق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

X 
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