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 )1صل بخط بين الشخصيات و تعريفها(5.2ن)


عقبة بن نافع

من ملوك دولة األدارسة



موسى بن نصير

مؤسس دولة األدارسة



طارق بن زياد

قائد أمازيغي فتح األندلس



إدريس األول

أول فاتح دخل المغرب األقصى



يحيى األول

هو من أتم فتح المغرب

 )5من أين انطلق الفتح اإلسالمي؟ (5.2ن).....................................
 )3في أي سنة تم الفتح النهائي للمغرب األقصى؟(5.2ن) .....................
 )4أذكر  4من نتائج الفتح اإلسالمي للمغرب؟ (1ن)-........................................ -................................ -
................................................. -.........................................
 )2في أي سنة بويع إدريس األول؟(5.2ن)  ................................و من أول من بايعه؟5.2(.ن)..............................
 )6ما هي عاصمة األدارسة؟ ..............................و ما هي عاصمة المرابطين؟5.2(...............................ن)
 )7أكمل ملء الجدول التالي المتعلق بمدينة فاس في عهد األدارسة(5ن)
القسم األول

أقسام المدينة

القسم الثاني

االسم
أهم المعالم
 )8رتب خطوات قراءة خريطة تاريخية بوضع األرقام من  1إلى 5( 4ن)
 oأفهم معطياتها
 oأقدم موضوعها و مجالها و زمنها و أقرأ المفتاح
 oأبحث عن وثائق أخرى الستكمال القراءة
 oأبحث فيها عن معلومات تساعد على التفسير
______________________________________________________________________________

ثانيا :الجغرافيا
 )1صل بخط بين المصطلحات و معانيها(5.2ن)


هرم األعمار

نشاط يشمل الزراعة و تربية الماشية



البنية العمرية للسكان

ما يتم زرعه و جنيه خالل موسم واحد



الكثافة السكانية

تركيب السكان من حيث الجنس و الفئة العمرية



زراعة موسمية

معدل عدد السكان القاطنين في الكيلومتر مربع



نشاط فالحي

رسم بياني يمثل بنية السكان من حيث الجنس و الفئة العمرية

 )5أذكر بالترتيب العمليات التي نقوم بها لحساب نسبة التكاثر الطبيعي(5ن)

......................................................................... 
........................................................................... 
............................................................................ 
........................................................................... 
 )3أكمل ما يلي(3ن) :لدراسة  ...............حضاري .....................أهم ...................و أصنف  ........................حسب
 ,............و أحدد  ......................بالنسبة ............................البعض و بالنسبة ........................كله .كما أعرف
.....................ب .............................شكل  ..............................و البنيات و ......................الخضراء
 )4أجيب بصحيح أو خطأ(1.2ن)
 كثافة السكان بالمناطق الشمالية الغربية مرتفعة........................
 كثافة السكان بالجبال مرتفعة ................................
 كثافة السكان بالصحراء متوسطة..........................
 )2أحسب الكثافة السكانية لحي مساحته  45كيلومتر مربع وعدد سكانه  8555نسمة(1ن)؟...............................................
_____________________________________________________________________________

ثالثا :التربية على المواطنة
 )1أكمل ما يلي(5ن) :تنص اتفاقية حقوق الطفل في المادة  31على أن  :للطفل  .............في  ....................و .......................
األنشطة  ................و  ...........................في  ......................... .........................و ...........................
 )5أجيب بصحيح أو خطأ (1ن)
 لكي أتمتع بحقي في الترفيه يجب أوال أن أقوم بواجباتي .....................
 ال أحفظ دروسي ألن اللعب حق لي و لجميع األطفال .......................
 الحق في اللعب ليس مهما لذلك تم تأخيره في اتفاقية حقوق الطفل .......................
 للعب دور مهم في تنمية شخصية الطفل .............................................
 )3أكمل ما يلي (3ن)  :تنص  ................... ................الطفل في المواد  11و من  35إلى  37على أن  ....................الحق
في  ....................من كل ..................

 ....................السيئة و  ........................االستغالل ...........................

و  .............................و  ...................................و  .....................................من .................................
 )4أكمل ملء الجدول التالي1.2( :ن) بدني – نفسي -جنسي – تأزم نفسي – جرح إعاقة -
سلوكات عنيفة

نوع العنف

الضرر

ضرب مبرح
اغتصاب
شتم,سب ,إهمال
 )2أذكر  2جهات عليها حماستك مكن سوء المعاملة5.2( :ن)
............................-.........................-...........................-.......................-....................................بالتوفيق
توقيع ولي األمر

