اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ................................ :

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ2017/ 2016 :

اﻟﻤﺴﺘﻮى  :ﺳﻨﺔ أوﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﻤﺪة :ﺳﺎﻋﺔ و ﻧﺼﻒ

s

اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ

m

تــــــــاريــــــــــخ  10 /ن
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اﻟﺴﻴﺎق :دﺧﻠﺖ رﻓﻘﺔ زﻣﻴﻠﻚ إﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻟﺸﺮاء ﺑﻌﺾ اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﲢﻀﲑا ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات ،ﻓﺸﺪ اﻧﺘﺒﺎﻫﻜﻤﺎ ﺧﺮﻳﻄﺔ
ﳊﻀﺎرات اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻘﺪﱘ ،ﻓﺎﺳﺘﻔﺴﺮ ﻣﻨﻚ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻘﻴﺎم ﻫﺬﻩ اﳊﻀﺎرات و أﻫﻢ اﳌﻨﺠﺰات اﻟﱵ ﺗﻔﺮدت ﺎ ﻛﻞ
ﺣﻀﺎرة ،ﻣﺒﺪﻳﺎ ﻟﻪ رأﻳﻚ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺄﺛﲑ و اﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳊﻀﺎرات رﻏﻢ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ اﳌﺘﺒﺎﻋﺪ  ،ﻓﻜﻴﻒ أﺟﺒﺘﻪ؟

n.
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اﻟﺴـ ـ ــﻨﺪات:

اﻟﺴﻨﺪ...":1ﺗﺸﱰك ﲨﻴﻊ اﳊﻀﺎرات اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻷ ﺎر أو اﻟﺒﺤﺎر ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺰراﻋﻲ "...
ﻋﻦ ﻫﻴﺮودوت
الحضارة المصرية

المحراث البابلي
استعمل في كل
الحضارات القديمة

du

ca
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السند :2

الحضارة القرطاجية

الحضارة الرومانية

-e

أخذ الرومان
التقويم الشمسي و
بناء المعابد عن
المصريين

السند :3

en

cy

اقتبس الرومان و
اإلغريق اللغة
الفينيقية و
طوروھا

أخذ اليونان الفن
المعماري من
المصريين

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ

 :ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﻌﻄﺎة وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻚ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ أﻛﺘﺐ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ  12ﺳﻄﺮا ﲡﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ إﺳﺘﻔﺴﺎرات زﻣﻴﻠﻚ .
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أﻗﻠﺐ اﻟﺼﻔﺤﺔ

جعرافيـــــــــــــــا  10 /ن

اﻟﺴﻴﺎق:

s

ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ رﻓﻘﺔ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﲟﺪﻳﻨﺔ أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ إﺳﺘﺎءت أﺧﺘﻚ ﻣﻦ إرﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﳊﺮارة و ﻛﺜﺮة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ،ﻓﻘﺎل واﻟﺪك ﳓﻤﺪ
اﷲ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ و ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺎردة و اﳊﺎرة ،ﻣﺎ ﲰﺢ ﻟﻨﺎ
ﲟﻤﺎرﺳﺔ ﻋﺪة أﻧﺸﻄﺔ ،و اﻟﱵ ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي ﻧﺒﺤﺚ ﻟﻪ اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻓﻄﻠﺒﺖ أﺧﺘﻚ
ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع؟
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السنـــــدات :
الســــند:1
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الصنوبر

أغنــــــــــــــام
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" يمارس اإلنسان في البيئة المعتدلة عدة أنشطة مثل زراعة الحبوب بأنواعھا على
مساحات واسعة و تعتبر المصدر األساسي لتلبية حاجاته الغذائية " ويكيبيديا

السنـــــد:2

-e
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en

ﻳﺘﻢ ﻃﻤﺮ
السنـــــد ........." :3اﻟﺪﻓﻦ :ﺗﺘّﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ؛ ﺣﻴﺚ ّ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض .ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻜﻮ ﺎ ﻏﲑ ﻣﻜﻠﻔﺔ  "...........الموسوعة العلمية
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ  :ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﻌﻄﺎة وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻚ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ أﻛﺘﺐ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ  12ﺳﻄﺮا ﺗﺸﺮح ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﻷﺧﺘﻚ .
إنتھـــــــــى
بالتوفيق للجميع

أستاذتي المادة
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