
                            

I. : ن 01التاريخ*    *    *    *    *    *    *    *   * 
 ن  4اذكر عصور التاريخ األربعة؟.-1

              

 ن 2..........................وكان ذلك............................الحد الفاصل بين التاريخ و ما قبل التاريخ هو    -2
 
 ن  2         ما هي فوائد النار ؟                                                                       – 3

                                                                                                                                                                                                   
 ن  2                  ؟على حياة اإلنسان في العصر الحجري الحديث   الزرا عة  إلى ماذا أدى  اختراع-4

II. :  ن 01الجغرافية 
 

 ن3؟األساسية    الجغرافيا اذكر فروع -0
 

 ن2................................................هي  جهتيو ........................................... لمغربا عدد جهات -2      
 

 ن3،اذكرهما؟ نيشرف المغرب على واجهتين بحريتي إلى أي قارة ينتمي المغرب؟-3
 

   ن 2                  عرف التضاريس ؟ -4

                                                                                     

III. ن01: التربية على المواطنة 

 ن   2        ؟                    اتفاقية حقوق الطفل المغرب  متى  تبنى -0
  
 ن    2                                  لحقوق الطفل؟   األربعة   المبادئ اذكر-2        

     

 ن 2                                          ؟ الفضلى ما معنى المصلحة-3        

                                                    

 ن2                  تمييز سلبي. -    تمييز ايجابي          -اكتب العبارة المناسبة:- 4       
   
 .....................................................من الدراسة وتسجل فقط الذكور  اهاألسر بناتتمنع بعض -أ-

 

 ........................................................   تخفيضات في القطار نالعدد مالكثيرة  األسرتستفيد -ب

 

 ...........................................................بعض الضرائب أداءالضعيفة الدخل من  األسرتعفى  -ج

 

 …………………………………والعمل اقل من الذكور بالرغم من التساوي في الكفاءات أجوراالشركات لإلناث  إحدىتقدم  -د
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 المملكة المغربية

 –قطاع التربية الوطنية   -

                            األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين    

 عبدة.–دكالة  لجهة  

 الجديدةالنيابة اإلق ليمية ب
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 بــــــــــسم هللا الرحمن الرحيم

http://www.9alami.com/
http://www.9alami.com/


 

 االجتماعياتوحدة 

 

 د 44::مدة اإلنجاز

 9002/9000السنة الدراسية:  -

 االمتحان الموحد المحلي على صعيد المؤسسة تصحيح
 السنة السادسة من التعليم االبتدائي  -

 9000يناير    الدورة األولى  -

 المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي 
 والبحث العلمي وتكوين األطر

 قطاع التربية الوطنية
 عبدة -األكاديمية الجهوية لدكالة 
 نيابة إقليم الجديدة

 غشت 90مدرسة 
 

 

I-: ن 01التاريخ 
 

               ن 4المعاصر.؟ التاريخ–التاريخ الحديث –التاريخ الوسيط  -.ر عصور التاريخ األربعة هي التاريخ القديم-1

 ن 2ق ب  3411الحد الفاصل بين التاريخ و ما قبل التاريخ هو اختراع الكتابة وكان ذلك  -2
                                                                                                                          ن                                                                           2االنارة و الحماية؟                -الطهي–فوائد النار هي التدفئة – 3

 ن  2                     إلى االستقرار و إنشاء القرىو المدن وتقسيم العمل...... أدى  اختراع الزرا عة  -4

II- :  ن 01الجغرافية 
 
 ن3الجغرافية اإلقليمية؟-الجغرافية البشرية-الجغرافيا هي الجغرافية الطبيعية فروع  -0

 ن                                        2عبدة      –و جهتي هي.دكالة 01عدد جهات لمغرب  -0

هما :المحيط األطلسي  والبحر   نيشرف المغرب على واجهتين بحريتيينتمي المغرب إلى قارة إفريقيا.  -2

 ن   3؟                                   بيض المتوسط.اال

التضاريس عبارة عن المرتفعات و المنخفضات التي يتكون  منها سطح االرض، من اهمها الجبال و  -3
                    ن                                                         2الهضاب والسهول.                                       

III- : ن01التربية على المواطنة 

 
 ن 2                  .0223تبنى  المغرب  اتفاقية حقوق الطفل في  يوليوز -0
                                                        ن4المشاركة.   مبدأ –  النمومبدأ - ةمبدأ الحماي - بقاءمبدأ ال-هي: المبادئ األربعة لحقوق الطفل -  2

المصلحة الفضلى هي اعتبار مصلحة للطفل فوق كل المصالح  األخرى  وتقديمها في المور واألحكام  -3 
 ن 2التي تهمه.                                              

                                                    

         ن 2تمييز سلبي.               -ايجابي       اكتب العبارة المناسبة: تمييز-4
   
 تمييز سلبي         من الدراسة وتسجل فقط الذكور........ اتمنع بعض األسر  بناته-أ-

 تخفيضات في القطار ............ تمييز ايجابي       نتستفيد األسر الكثيرة العدد م-ب
 ض الضرائب ........... تمييز ايجابي      تعفى األسر الضعيفة الدخل من أداء بع -ج
 تقدم إحدى الشركات لإلناث أجورا اقل من الذكور بالرغم من التساوي في الكفاءات والعمل ... تمييز سلبي .       -د
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