المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي
وتكوين األطر
قطاع التربية الوطنية
األكاديمية الجهوية للشاوية ورديغة
نيابة إقليم سطات
م/م المسيعدات

مادة االجتماعيات

مدة اإلنجاز::

التاريخ:

 -1أتمم بما يناسب2( :ن)
يعتبر تاريخ اختراع الكتابة هو الحد الفاصل بين عصور

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

و عصور

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

 -2أتمم بما يناسب5( :ن)
عاش اإلنسان البدائي حياة:
نشاط اإلنسان البدائي األساسي
أدوات اإلنسان البدائي
عاش اإلنسان البدائي في:
قام اإلنسان البدائي بتدجين:

خالل العصر الحجري القديم
الترحال

خالل العصر الحجري الحديث
الزراعة وتربية الماشية

الرماح ،الحجر الصقيل...
القرى والمدن

النار
 -3ضع عالمة × امام العبارة الصحيحة3( :ن)

العبارة
استعمل االنسان البدائي النار لحماية نفسه من الحيوانات المفترسة.
يبدأ التقويم الميالدي بهجرة الرسول صلى هللا عليه و سلم.
أول حيوان تم تدجينه هو الكلب.
الجغرافية11( :ن)
-1احط بخط مغلق من بين ما يلي المواضيع التي تهتم بدراستها الجغرافيا4( :ن)
حقوق اإلنسان

– المناخ

– توزيع السكان

– تسلسل األحداث

– التضاريس

خطأ

– الحدود بين الدول

صحيح

– العصور القديمة

-2أتمم مأل الفراغ6( :ن)
أنتمي إلى جهة  ..............................................................وهي تضم أكثر من إقليم - :كإقليم .........................
وإقليم ...............................
 يقع المغرب..........................................القارة االفريقية. يحد المغرب من جهة الشرق ............................. ....... تعتبر  .............................الشكل التضاريسي األكثر ارتفاعا؛ تتميز بقممها الحادة وسفوحها الشديدة االنحدار. يحد المغرب من جهة .............................البحر األبيض المتوسط.التربية على المواطنة11( :ن)
 - 1صل كل حق بواجبه المناسب3( :ن)
الحق في اللعب والترفيه.
الحق في التربية.
الحق في رعاية الوالدين والمجتمع.

واجب االجتهاد في الدراسة.
واجب احترام الوالدين واالنضباط لقوانين المجتمع.
واجب السماح لآلخرين باللعب.
واجب النظافة والوقاية.

)2أجب بنعم او ال3( :ن)
تقتضي المصلحة الفضلى للطفل في حال انفصال والديه:
ـ أن يوضع في دار لألطفال المتخلى عنهم................
ـ أن يظل على اتصال بأمه فقط................

ـ أن يبقى على اتصال بوالديه معا................
)3اذكر حقين يحرم منهما األطفال المشغلون 2( :ن)

ـ ...............................................................................

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

- ) 4اذكر اثنتين من وثائق إثبات الهوية 2(.ن)
أ) ..........................................................

ب)

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

