بسم هللا الرحمن الرحيم
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث
العلمي
 قطاع التربية الوطنية -األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة سوس ماسة درعة
نيابة تارودانت
م/م سيدي أحمد أوعمرو

.I

التاريخ

السنة الدراسية7002/7002 :
المستوى السادس

www.9alami.com

( 01نقط )

 )0ميز عصور التاريخ عن عصور ما قبل التاريخ مما يلي
عصور ما قبل التاريخ
العصر الحجري القديم
2ن
العصر الحجري الحديث

 6نقط

عصور التاريخ
العصر القديم – العصر الحديث – العصر الوسيط ––
 4ن
العصر المعاصر

 ) 7اذكر ثالثا من فوائد اكتشاف النار بالنسبة لإلنسان البدائي  4 .نقط
 االضاءة – الحماية من الحيوانات – تذويب المعادن – الطهو – التدفئة – شي األواني الطينية – تسخين الجلود و الخشب و الحجارة
 3 ( نقط للفوائد  +نقطة للربط و األسلوب = إذا ذكر التلميذ الفوائد فقط و كانت صحيحة تعطاه  3نقط و إذا ركبها في جمل ) 1 +

.II

الجغرافية

(  01نقط )

 ) 1امأل الفراغات بما يناسبها :
يحد المغرب
شماال
يحد المغرب
جنوبا
يحد المغرب
شرقا
يحد المغرب
غربا
 ) 2أكتب " صحيح " أو " خطأ " أمام





) 3

 4نقط
 البحر األبيض المتوسط

1ن

 موريطانيا

1ن

 الجزائر

1ن

 المحيط األطلسي

1ن

العبارات التالية .

 4نقط
خطأ
صحيح
صحيح

القارة األسيوية هي أقرب قارة إلى المغرب
يطل المغرب على واجهتين بحريتين
يستفيد المغرب من موقعه في افريقيا و العالم في المجال
التجاري
خطأ
يقع المغرب جنوب خط االستواء
 2ن
اذكر سلسلة جبلية و سهال متواجدين بجهة سوس ماسة درعة
 السلسلة الجبلية  :األطلس الكبير  +األطلس الصغير  0ن
 0ن
 السهل  :سهل سوس

.III

التربية على المواطنة (  01نقط )

" اضطر والد التلميذ عمر و هو يعمل في التجارة إلى تغيير مقر سكناه  ,و رغم أن ثمن كراء البيت الجديد
مرتفع مقارنة بالبيت األول  ,فإنه قرر االنتقال إليه لقربه من المدرسة التي اختارها البنه عمر "
 6نقط
 ) 0انطالقا من هذا النص استخرج ما يلي :
 2ن
أ ) القرار المتخذ :تغيير مقر السكنى
 2ن
ب ) لمصلحة من اتخذ القرار  :لمصلحة عمر
 2ن
ج ) ماذا نسمي هذا النوع من القرار ؟ المصلحة عمر
 4نقط
 ) 2اذكر أصناف حقوق الطفل .
 0ن
 حقوق البقاء
 0ن
 حقوق النمو
 0ن
 حقوق الحماية
 0ن
 حقوق المشاركة

