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 .Iالتـــــــــــاريــــــــــــــــخ:
الھدف - :1تعرف ظروف قيام دولة األدارسة و اكتشاف الدول الحضاري و االقتصادي لمدينة فاس.
 -التدرب على قراءة خريطة تاريخية و تعرف نشأة الدولة المرابطية.

الـنـص :بويع المولى إدريس بمدينة وليلي سنة  172ھـ 789 /م ،و كان أول من بايعته قبائل أوربة ،بايعوه
على اإلمارة و القيام بأمرھم و صلواتھم و غزوھم و أحكامھم.
ابن أبي زرع ،األنيس المطرب بروض القرطاس.
أقرأ النص جيدا ثم أجيب عن األسئلة:
1
1

 /1حدد مصدر النص:

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

 /2من مؤسس الدولة اإلدريسية؟
.................................................................................................................................................................................................................................

1

 /3أحيط بدائرة عاصمة الدولة اإلدريسية و من شيدھا:
-

وليلي

-

فـاس

مـراكـش

-

-

إدريس األول

جرير الشماخ

-

 /4أضع صحيح أو خطأ أمام العبارات التالية:
1.5

-

فـاس مـركز علمي و مجمع العلماء و األدباء.

-

فـاس مـركز تجاري و ملتقى الطرق بين الشمال و الجنوب.

-

الربـاط عاصمة المغرب في عھد األدارسة.

-

شيدت فاس لتكون مقرا للرومان.

 /5يقال أن فاس العاصمة العلمية للمغرب قديما و حديثا .اذكر اسم أقدم جامع بھا و من بناه.
1
.................................................................................................................................................................................................................................

 /6أضع خطا تحت الجواب الصحيح:
2

تتمثل خطوات معالجة خريطة تاريخية في:
 -عنوان الخريطة

 -الصـورة

 -المجال

 -الرسم

 -الزمان

 -المفتاح

 /7الحظ الخريطة جيدا ثم أجب عن األسئلة:
2.5

اسم الدولة

حـدودھا

المنطقة التي انطلقت منھا

أھم الطرق التجارية

 .IIالـجـغـرافــيـا:
الھدف :التمييز بين مشھد حضاري و آخر ريفي و تمثيلھما

 /1أصل بخط كل عبارة بما يناسبھا:
3

مـشھـد حـضـاري
مـشـھـد ريــــفـي

أحيـاء صـناعيـة.
بنايات تنفصل عن بعضھا بواسطة حقول.
طــرق رئـيـسـيـة.
نـــــــھــــــــــــــر
مــسـبــح بـلـــدي
قـــــــريــــــــــــة

2

 /2أتم رسم المشھد الريفي ثم أبين مكوناته الطبيعية و البشرية:

-

مكونات طبيعية:

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

2

-

مكونات بشرية:

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

 /3أصف ھذا المشھد في سطرين:
................................................................................................................................................................................................................................

1.5
................................................................................................................................................................................................................................

 /4أنذكر نشاطين اقتصاديين ريفيين انطالقا من الصورة:
1.5
................................................................................................................................................................................................................................

.III

التـربيـة علـى الـمـواطنـة:

الحظت أن أمي تعامل الخادمة معاملة سيئة كالسب و الضرب و التھديد ،فقررت الدفاع عنھا بكل الوسائل
الممكنة بدأت أجلس مع الخادمة في أوقات فراغي و أعلمھا القراءة و الكتابة و معرفة الحقوق ،فلما رأتني
أمي صاحت :إنھا خادمة ال تستحق ھذا االعتناء ،فأجبتھا :إنھا ال تستحق ھذه المعاملة بل يجب صون كرامتھا
و ھناك من يحميھا.
 /1اقرأ النص ثم أستخرج أنواع العنف الذي تعرضت له الخادمة.
عـنف جـسدي

2.5

1.5

عـنف نفسي

 /2أصل بسھم ألعرف معنى سوء المعاملة:
 تصرفات ،الھدف منھا الرفع من كرامة الطفل و تنميةسـوء مـعاملـة الـطفـل ھـي:

شخصيته.
 تصرفات مقصودة أو غير مقصودة تلحق الضرر بسالمةالطفل البدنية و العقلية و النفسية.

2,5

 /3اذكر أھم الجھات التي عليھا حماية الطفلة الخادمة ،و بين الخدمات التي ستقدمھا لھا:
الــجــھــــــــــات

نـوع الـخـدمــــات

 /4اكتب صحيح أو خطأ:
3.5
•

يعاقب بالحبس كل من جرح أو ضرب طفال عمدا.

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

•

وضعت الجھات المعنية نظاما مناسبا لساعات العمل و ظروفه بالنسبة لألطفال.

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

•

للطفل الحق في العمل و عدم الحماية من كل أشكال العنف.

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

•

لكل طفل الحق في الحفاظ على سالمته الجسدية و النفسية.

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

