
  المملكة المغربیة
  و التكوین المھني التربیة الوطنیةوزارة 

  أكادیمیة سوس ماسة درعة
  تیزنیت

  م موالي رشید/م

االختبار الموحد المحلي على صعید 
  المؤسسة

  السنة السادسة من التعلیم االبتدائي

  االجتماعیات
  2014دورة ینایر

  د45 :نجازمدة اإل
 أجب عن األسئلة على نفس*

  *الورقة

  
  .............................:........  المتعلم اسم

  ...............................:.......رقم االمتحان

  30/ ............:........        النقطة
  

  :................ اسم و توقیع األستاذ المصحح
....................................................  

  /ن10/التاریخ:ئیسي األولالمجال الر:أوال

 )ن6: (أالحظ الصورة جیدا ثم أجیب  -1

  

 )ن0.5.......................................... (من صاحب الصورة؟     -)أ

 :حدد ما یلي  - )ب

  )ن1.5(..........................................................................:...أنشطتھ ثالثة من 

  )ن1:.............................................................................(كنھ امسمن اثنین 

 )ن3(ما ھي فوائد تدجین الحیوان على صاحب الصورة ؟  -)ج

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

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

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

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

  

 )ن4(عرف الرومان ؟ و حدد أسباب وصولھم إلى المغرب؟  -2

  ...........................: ...........................................................................................................................الرومان 

  ............................................................................................................................ -: أسباب وصولھم إلى المغرب 

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

  /ن10/الجغرافیة:المجال الرئیسي الثاني:ثانیا

  )ن4( :أالحظ الخریطة جانبھ وأجیب - 1

  )ن0.5( :اسم القارة التي تظھر كاملة فیھا -أ   

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

  )ن1( مھما؟من قارتین ،ما اس یظھر في الخریطة جزء -ب  

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

  )ن1.5: (حدد أرقام الدول اآلتیة على الخریطة  –ج   

  موریتانیا المغرب           الجزائر          

  )ن1( یقیة؟حدد موقع المغرب بالنسبة للقارة اإلفر - د

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

  )ن2( : اتداخل المربع 5إلى  1خراج زیت األركان بوضع أرقام من تأرتب مراحل اس -3
استخالص 

  الزیت
    طحن النواة    جني الثمار    قلي النواة  

استخراج النواة من 
  الثمرة

  

  

  )ن4: (سة درعة تحد جھة سوس ما حدد الجھات التي -4

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

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



  )اقلب الصفحة(
  

  /ن10/التربیة على المواطنة:المجال الرئیسي الثالث:ثالثا

  

                                                               )ن4( :مكان النقط" ال"أو " نعم"أجیب ب  - 1

  

    1989صدرت اتفاقیة حقوق الطفل سنة 

    سنة 20الطفل ھو كل إنسان لم یتجاوز 

    من مصلحة الطفل أن یفترق عن أبویھ

    أتجنب تناول المخدرات للحفاظ على صحتي

 

  )ن4( :أقرأ النص بتمعن وأجیب - 2

            

                 

                                                           

  

  

  )ن1(؟ " تتریت"ماذا نسمي ما تعرضت لھ الطفلة  - أ

  التمییز   لفضلى للطفل                  الحق في اسم                    المصلحة ا

  )ن1(ما ھو شكل التمییز الذي تعرضت لھ ؟  -ب

  الدین على أساس الجنس             على أساس       العرق     على أساس 

  )ن2: (عرف عدم التمییز  -ج

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

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

  )ن2( :اذكر حقین من حقوق الطفل  -3

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

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

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بالعربیة ،التحقت  ھذه السنة بالمستوى الخامس بإحدى المدارس بمدینة " نَْجمة"یعني وھو اسم أمازیغي " ریتتت" اسمي       

 .مازیغیة أنحدر من جبال األطلسفاس ،لكن زمیالتي في القسم ال یردن اللعب معي وال حتى الحدیث معي ،فقط ألنني أ



  المملكة المغربیة
  ھنيو التكوین الم وزارة التربیة الوطنیة

  أكادیمیة سوس ماسة درعة
  تیزنیت

  موالي رشید م/م

  االختبار الموحد المحلي على صعید المؤسسة
  ن التعلیم االبتدائيالسنة السادسة م

  االجتماعیات
  2014دورة ینایر 

  د45 :نجازمدة اإل

  
  عناصر اإلجابة

  و
  سلم التنقیط

  /ن10/التاریخ:المجال الرئیسي األول:أوال

 )ن6( :أالحظ الصورة جیدا ثم أجیب  - 1

  

 )ن0.5( . اإلنسان البدائي    ة؟من صاحب الصور -)أ

 :حدد ما يلي  -)ب

  )3×ن0.5(.قنص الحیوانات  –صید األسماك  –قطف الثمار :أنشطته 

  )2×ن0.5(.الخیام  –األكواخ  –الكھوف :مسكنه 

 )ن3( ما ھي فوائد تدجین الحیوان على صاحب الصورة ؟ -)ج

  )ن0.75(توفیر المواد الغذائیة  -

  )ن0.75(النفترسة  حمايته من الحیوانات -

  )ن0.75(المتاع و السفر  حمل -

  )ن0.75(جلود توفیر األصواف و ال -

  

 )ن4( عرف الرومان ؟ و حدد أسباب وصولھم إلى المغرب؟ - 2

  )ن2...... (أصلھم من روما العاصمة الحالیة إليطالیا أنشأوا إمبراطورية واسعة  :الرومان 

  )ن1( على مزيد من األراضي ءاالستیال - :أسباب وصولھم إلى المغرب 

  )ن1(الحصول على المواد الفالحیة كالقمح و الزيت و حیوانات المسارح  -                                         

  /ن10/الجغرافیة:المجال الرئیسي الثاني:ثانیا

  )ن4( :أالحظ الخريطة جانبه وأجیب - 1

  )ن0.5( :اسم القارة التي تظھر كاملة فیھا -أ   

  افريقیا        

  )ن1( يظھر في الخريطة جزء من قارتین ،ما اسمھما؟ -ب  

  )ن0.5( أوربا -)ن0.5(آسیا      

  )ن1.5( :حدد أرقام الدول اآلتیة على الخريطة  –ج   

  

  موريتانیا المغرب           الجزائر          

     

  )ن1( حدد موقع المغرب بالنسبة للقارة اإلفريقیة؟ -د

  .أقصى الشمال الغربي من افريقیا     
  

  )ن2( : اتداخل المربع 5إلى  1ركان بوضع أرقام من خراج زيت األتأرتب مراحل اس - 2

  
  استخراج النواة من الثمرة طحن النواة           جني الثمار          قلي النواة         استخالص الزيت              

  )ن4( :جھة سوس ماسة درعة  حدد الجھات التي تحد - 3

  ) .ن1(جھة مكناس تافیاللت –) ن1(جھة تادلة أزيالل –) ن1(الحوز جھة مراكش تانسیفت –) ن1(جھة كلمیم السمارة

  /ن10/التربیة على المواطنة:المجال الرئیسي الثالث:ثالثا

  

  )اقلب الصفحة(                                              )ن4( : مكان النقط" ال"أو " نعم"أجیب ب  - 1

  

5 2 3 

5 3 1 4 2 



  

  )ن1(نعم   1989صدرت اتفاقیة حقوق الطفل سنة 

  )ن1(ال   سنة 20الطفل ھو كل إنسان لم يتجاوز 

  )ن1(ال   من مصلحة الطفل أن يفترق عن أبويه

  )ن1(نعم   أتجنب تناول المخدرات للحفاظ على صحتي

 

  )ن4( :أقرأ النص بتمعن وأجیب - 2

            

                 

                                                           

  

  

  )ن1(؟ " تتريت"ماذا نسمي ما تعرضت له الطفلة  - أ

  الحق في اسم                    المصلحة الفضلى للطفل                        التمییز

  )ن1( ما ھو شكل التمییز الذي تعرضت له ؟ -ب

  س العرق            على أساس الجنس             على أساس الدينعلى أسا

  )ن2( :عدم التمییز  عرف -ج

تمتع جمیع األطفال بالحقوق الواردة في االتفاقیة دون أي تمییز أو استثناء بسبب األصل أو الجنس أو يعني عدم التمییز    

  . اللون أو الدين أو اللغة أو الثروة أو العجز الصحي

  )ن2(: ذكر حقین من حقوق الطفل ا - 3

  )ن1+ن1.......... (الحق في اسم و ھوية وجنسیة  –الحق في التربیة  –الحق في الصحة  –الحق في الترفیه     

  
  
  

 

بالعربیة ،التحقت  ھذه السنة بالمستوى الخامس بإحدى " ةنَْجم"وھو اسم أمازيغي يعني " ريتتت" اسمي       

وال حتى الحديث معي ،فقط ألنني أمازيغیة  يالمدارس بمدينة فاس ،لكن زمیالتي في القسم ال يردن اللعب مع

 .أنحدر من جبال األطلس


