
 ةــــــــاالمتحان المقترح لنيل شهادة الدروس االبتدائي

 

 .مكون االجتماعيات 
 :التاريخ 

 :العصور التاريخية في قطار التاريخ  رتب .1

 .التاريخ الوسيط  -التاريخ المعاصر –التاريخ الحديث  –التاريخ القديم 

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

   
ا ــــــبنى فيه( عبد المومن بن علي ) فإن الخليفة اإلمام : " أقرأ النص التالي  .2

هـ  555سنة ( الصومعة ) عظيم ورفع المنار ال... جامعا عظيما ( مراكش ) 

 . هـ 595وأكمله حفيده وخليفته من بعده أبو يعقوب المنصور سنة 

 ما نوع النص ؟ 

 عن أي معلمة تاريخية يتحدث ؟ 

 من بناها ومن أتم بناءها من بعده ؟ 

 
 .اإلسالمي على المغرب  أذكر نتائج الفتح .5

 

 :الجغرافية 
 .عرف بالجهة مع ذكر اسم جهتك  .1

 

 .أذكر بعض األسباب التي تساهم في تلوث الهواء  .2

 

 .وات المنهجية لدراسة نشاط اقتصادي أذكر الخط .5

 
 :التربية على المواطنة 

 
 .أذكر المحاور الكبرى المتضمنة لحقوق الطفل  .1

 

 فل ؟ما الجهات المسؤولة عن حماية الط .2

 

تشغيل  –الضرب  –منع الطفل من التمدرس : صنف ما يلي حسب الجدول  .5

 .قار الطفل احت –األطفال 

 
 العنف الجسدي النفسي العنف النفسي العنف الجسدي

... ... ... 
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 .التصحيح اإلجابة وعناصر
 :التاريخ 

 

1.      (4 ) 

معاصرخ اليالتار التاريخ الحديث التاريخ الوسيط التاريخ القديم   

 

 ( 1)  نص تاريخي     -      .2

 ( 1)  صومعة الكتبية    -

 ( 1) .تم بناءها حفيده أبو يعقوب المنصوربناها عبد المومن بن علي وأ   -

 ( 1)  نشر اإلسالم      -      . 5

 ( 1)  نشر اللغة العربية      -          

 ( 1)  مراقبة القوافل التجارية     -          

 

 :رافية الجغ

 

 ( 4)  .الجهة الشرقية  : جزء من التراب الوطني ، واسم جهتي  الجهة   .1

 ( 1)  الغازات المنبعثة من عوادم السيارات     -      .2

 ( 1)   حرق الفضالت المنزلية والنفايات البالستيكية  -

 ( 1)   دخان المصانع   -

 ( 1)   مالحظة ووصف خصائص النشاط االقتصادي    -      .5

 (  1)   تفسير هذه الخصائص     -          

 ( 1)   إبراز المشاكل واقتراح الحلول المناسبة      -          

 

 : التربية على المواطنة

 

 ( 4)   حقوق المشاركة –حقوق الحماية  –حقوق البقاء  –حقوق النمو  .1

 ( 2)  (.المجتمع ) المحيط  –المدرسة  –األسرة  –الدولة  .2

5.  (4 ) 

 

 العنف الجسدي النفسي العنف النفسي لجسديالعنف ا

 الضرب
 احتقار الطفل

 منع الطفل من التمدرس
 تشغيل األطفال

 

 
 .11للحصول على النقطة النهائية على  5مجموع النقط يقسم على :    ملحوظة

 
 


