فرض محروس في مادة االجتماعيات – المستوى السادس
اسم التلميذ
الفرض األول
الدورة األولى
التاريخ
توصل اإلنسان البدائي إلى اكتشاف النار انطالقا من مالحظة النيران التي تشتعل بصورة طبيعية على إثر الحرائق
التي كانت تشب في الغابات بسبب الصواعق أو على إثر االنفجارات البركانية .وكان يحمل معه في البداية بعض
األجزاء المشتعلة ليستعملها في حياته اليومية.



أعط تعريفا لما يلي( :نقطتان)

اإلنسان البدائي:

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

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

التاريخ:

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

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

 اذكر بعض استعماالت النار من طرف إنسان ما قبل التاريخ( :نقطتان)


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



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

 اذكر بعض فوائد تدجين الحيوانات( :نقطتان)


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



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



ما الحد الفاصل بين عصور التاريخ وعصور ما قبل التاريخ؟ (نقطتان)

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



رتب العصور التالية من األقدم إلى األحدث بوضع األرقام من  1إلى ( :4نقطتان)
العصر الحديث

العصر القديم

العصر المعاصر

العصر الوسيط

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

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

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

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

فرض محروس في مادة االجتماعيات – المستوى السادس
اسم التلميذ
الفرض األول
الدورة األولى
الجغرافيا

 أعط تعريفا لما يلي (نقطتان)
أ-ما هو تعريف الجهة:

ب-ماهو تعريف الجغرافيا:

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

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

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

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

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

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

 أتمم بما يناسب 3 ( :نقط )
 عــدد الجهــــــات بالمغرب هو................................................................................................... ..................... :
 اسم الجهة التـي أنتمي إليها:

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

 اسم اإلقليم الـذي أنتمي إليه هو:



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

الحظ الجدول التالي ثم قم بما يأتي  5( :نقط)
مناقشة الحلـول وصياغة الخالصات
معالجة المعطيـات وتقديم الحلول
البحـث عن الــمعطيات
تحديد الموضوع ووضع خطة العمل

أ-رتب الخطوات الخاصة بدراسة ظاهرة أو مشكلة
ما ،بوضع األرقام المناسبة مكان النقط.
ب-لون خانة الخطوة التي نقوم فيها بما يلي :قراءة
وانتقاء المعطيات والدعامات-ترتيبها وفق محور
الموضوع.

تربية على المواطنة

" اضطر والد التلميذ عمر و هو يعمل في التجارة إلى تغيير مقر سكناه ،ورغم أن ثمن كراء البيت الجديد
مرتفع مقارنة بالبيت األول ،فإنه قرر االنتقال إليه لقربه من المدرسة التي اختارها البنه عمر"
 انطالقا من هذا النص استخرج ما يلي :
أ) القرار المتخذ ...................................................................................................................................................:
ب) لمصلحة من اتخذ القرار...............................................................................................................................:
ج) ماذا نسمي هذا النوع من القرار؟..................................................................................................................



ضع امام كل تعريف( :حقوق – اتفاقية -الطفل)

......................................... اتفقت دول العالم على ضرورة احترام وصيانة حقوق كل االطفال
......................................... كل شخص لم يتجاوز  18سنة
.......................................... الحاجيات االساسية التي بدونها ال يعيش االنسان بكرامة

