
 

 

 

29/04/8201مديرية التربية لوالية تندوف                                                      التاريخ : 

                        المدنيةالفرض المحروس الثالث في التربية متوسطة سعد دحلب تندوف       

     الجزء األول :  (12 ن)                                                       المــــدة : ساعــة واحدة

في اإلتصال كاألقمار الصناعية  الحديثة أصبح العالم الواسع األرجاء قرية صغيرة بفضل التكنولوجيات

ن)    02(                                 . األقمار الصناعية -عرف التكنولوجيا  عرف ما يلي :   -1

 ن)  20(                                               . عدد أنواع األقمار الصناعية ( دون شرح ) -2

 ن)  20(                                           .   أذكر وظيفتين من وظائف األقمار الصناعية  -3

أخطر نتائج التكنولوجيا السلبية  : " التلوث البيئي  " من                          

ن) 20(               .                       التلوث الصناعي   – التلوث البيئي عرف ما يلي : -1

ن)   02(                                                     أذكر سببين من أسباب التلوث البيئي . -2

 ن)   02(                                                    .  لتلوث البيئينتائج  نتيجتين منأذكر  -3

     الجزء الثاني :  (08 ن)

قرأ أخوك في أحدى الصحف  أن التكنولوجيا سالح ذو حدين ، فطلب منك أن تفسر له معنى ذلك .

   السندات : 

-الكتاب المدرسي   -                .  التكنولوجيا حولت العالم إلى ما يشبه القرية الصغيرة   – 1   

كارثة تشرنوبيل بدولة أكرانيا أدت إلى إنفجار مفاعلها النووي ، حيث خلف آالف الضحايا "  – 2    
 باإشعاع النووي يعانون من عاهات و تشوهات مستديمة كالعمى و العقم والشللزيادة عن المصابين 

 -من األنترنت  -                                                                                             

   3- يتم حماية البيئة و الحفاظ على سالمتها بالتوعية ، و بفرض قوانين صارمة لحماية البيئة ...  
التعليمة : 

.، تفسر فيها ألخيك الغموض    سطر  21اعتمادا على السندات و على  ما درست أكتب فقرة من 

    بالتوفيق و السداد ...

29/40/8201مديرية التربية لوالية تندوف                                                      التاريخ : 

         الفرض المحروس الثالث في التربية المدنية متوسطة سعد دحلب تندوف     

     الجزء األول :  (12 ن)                                                        المــــدة : ساعــة واحدة 

أصبح العالم الواسع األرجاء قرية صغيرة بفضل التكنولوجيات الحديثة في اإلتصال كاألقمار الصناعية 

ن)    02(                                 . األقمار الصناعية  -عرف التكنولوجيا  عرف ما يلي :   -1

 ن)  20(                                               . عدد أنواع األقمار الصناعية ( دون شرح ) -2

ن) 20(أذكر وظيفتين من وظائف األقمار الصناعية .                                              -3

أخطر نتائج التكنولوجيا السلبية  : " التلوث البيئي  " من                          

ن) 20(               .                       التلوث الصناعي   – التلوث البيئي عرف ما يلي : -1

)  ن 02(                                                     أذكر سببين من أسباب التلوث البيئي . -2

 ن)   02(.                                                      لتلوث البيئينتائج  نتيجتين منأذكر  -3

     الجزء الثاني :  (08 ن)

قرأ أخوك في أحدى الصحف  أن التكنولوجيا سالح ذو حدين ، فطلب منك أن تفسر له معنى ذلك .

   السندات : 

-الكتاب المدرسي   -                .  التكنولوجيا حولت العالم إلى ما يشبه القرية الصغيرة   – 1   

كارثة تشرنوبيل بدولة أكرانيا أدت إلى إنفجار مفاعلها النووي ، حيث خلف آالف الضحايا "  – 2    
و العقم والشلل  زيادة عن المصابين باإشعاع النووي يعانون من عاهات و تشوهات مستديمة كالعمى

 -من األنترنت  -                                                                                             

   3- يتم حماية البيئة و الحفاظ على سالمتها بالتوعية ، و بفرض قوانين صارمة لحماية البيئة ...  
التعليمة : 

، تفسر فيها ألخيك الغموض    .سطر 21ى  ما درست أكتب فقرة من اعتمادا على السندات و عل

een    بالتوفيق و السداد ...
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الجزء   tiقرأ أخوك في

نولوجيا حولت العالمcندات :

رنوبيل بدولة
شعاع النووي يع

           

المتها بالتو

2تب فقرة من 

4am.ency-education.com


