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I. (نقط 6: )التاريخ 
 (نقطة و نصف 1.1: )أكمل عصور التاريخ حسب ترتيبها الزمني (1

    العصر القديم  العصر....................   ........  العصر........................   ....  الفترة............................ 
 (نقطتان 2: )اذكر نشاطين كان يقوم بهما اإلنسان البدائي للحصول على غذائه (2

 .......................................   ........................... ................................................................... 
 (نقطة 1: )ن البدائي لصنع أدواتهاد التالية أضع عالمة أمام تلك التي كان يستعملها اإلنسامن بين المو  (3

  الحجر ؛   الخشبالحديد    ؛ ؛   عظام الحيوانات 
 (نقطة و نصف 1.1: )صل بخط كل حيوان مدجن بالفائدة التي كان يقدمها لإلنسان البدائي (4

    الكلب                         المساعدة على التنقل و حمل المتاع. 
      البقر                         مواجهة الحيوانات المفترسة. 
  الحصان                         توفير مواد غذائية. 

II. (نقط 7: )الجغرافيا 
 (نقطتان 2: )أكمل التعريف التالي بالكلمات المناسبة (1

  الذي يعيش فيه.................... أدرس بواسطته كيف يدبر اإلنسان .................... الجغرافيا. 
 (نقطتان 2) :اذكر مجالين تهتم الجغرافيا بدراستهما (2

 ................................................................... ؛ ................................................................... 
 (نقطة و نصف 1,1: )أمام الجواب الصحيح( ×)ضع عالمة  (3

  منطقة من التراب الوطني : الجهة هي ؛   مدينة ؛   قرية 
 جهة  12:     عدد الجهات التي ينقسم إليها التراب المغربي     جهة  14؛     جهة  16؛ 
 بولمان  –فاس :   الجهة التي أنتمي إليها تطوان  –؛   طنجة عبدة  –؛   دكالة 

 (نقطة و نصف 1.1: )بارةأمام كل ع" خطأ"أو " صحيح"اكتب  (4
  األرضيةيقع المغرب في النصف الشمالي للكرة...................... . 
 ينتمي المغرب إلى قارة آسيا.................... . 
 َيُحدُّ المغرب غرباً المحيط األطلسي.................... . 

III. (نقط 7: )التربية على المواطنة 
َق المغرب عليها؟ : أجيب (1  (نقطتان 2)في أي سنة صدرت اتفاقية حقوق الطفل؟ و في أي سنة َصدَّ

 ............................................................................................................................................ 
 (نقط 4: )أضع كل حق في خانته المناسبة من الجدول (2

 رأي و التعبير؛   الحق في التربيةالحق في الحماية من سوء المعاملة؛   الحق في الحياة؛   الحق في حرية ال 
 حقوق الحماية حقوق المشاركة حقوق النمو حقوق البقاء

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

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

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

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

:النقطة النهائية  

01 ..... /.....  = ......01 ... /............  



 

 

 (نقطة 1( )أمام االختيار المناسب( ×)أضع عالمة )في حالة انفصال الوالدين؛ ما هي مصلحة الطفل الفضلى؟  (3
  أن يظل على اتصال بأمه فقط ؛ أن يظل على اتصال بأبيه فقطل على اتصال بأمه و أبيه معا ؛ أن يظ 


