
 

 المستوى : األولى  متوسط.                                                       ـ                                                                          األخوين بوحرود ـ جميلة  متوسطة :

 المدة : ساعة واحدة                                                                                                                                     2019/  2018السنة الدراسية : 

 .االجتماعيات  مادة في األول الــــــــــــــــــثالثي فرض

 التاريـــــــــــــــــــــــخ : نأوال :

                     هعنقدم تعريفا مختصرا للمصطلحات التالية من خالل ربط كل مصطلح بمفهومه الصحيح مع إعطاء أمثلة  السؤال األول (ن):
 في الخانة المناسبة:

 ............................و نجدها في :... أماكن حياة اإلنسان القديم  ـ                                                             .     التأريخـ 

 ـ كل مخلفات اإلنسان القديم وتشمل .......................................                                                       ـ المواقع األثرية.

 ـ الذي يختص بتصنيف اآلثار و دراستها.................................                                                             ـ عالم اآلثار.

ـ عملية تدوين األحداث بعد ابتكار الكتابة سنة............................اآلثار ـ 

 ن) :04الرسم على ورقة اإلجابة ـ ( نقل ما يلي ـ بعد  أكمل ن):0(السؤال الثاني 

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

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

       العنوان :   سلم زمني لعصور ما قبل التــــــــــــاريخ . 

الوضعية اإلدماجية (04ن) :

 

حت تصرف الدارسين .السند :".... يتبع عالم اآلثار خطوات منهجية للكشف عن اآلثار ووضعها ت

التعليمـــــــــــــــــــــــــــــــــة : انطالقا من السند و مكتسباتك القبلية اكتب فقرة ال تتجاوز 10 اسطر تبين فبها :معنى األثار و توضح أماكن  و 
مواقع  تواجد األتار القديمة.

 

 (ن)الجغرافيـــــــــــــــــــــــا : ثانيا :

س01 /   لألرض دورتين إحداهما تتطلب مدة  سنة كاملة حتى تكملها. (ن)

أ / كيف تسمى هاته الدورة وماهي نتائجها. ؟                                 

ب / بماذا يتميز كوكب األرض عن باقي كواكب المجموعة الشمسية ؟                               

 يناسب(ن):: أكمل الجدول اآلتي بما /    02س

 أساس خطوطها ـ دوائرها ـ عددها 
 ............................... ............................ خطوط الطول
 ............................... ............................ دوائر العرض

 

 بالتوفيق و النجاح                                            1من  1انـــــــــــــتهى                                        الصفحة 

بة عن المرحلة التي سبقت الكتابة . اال ان ألحد علماء اآلثار  مايلي :"في غياب الوثائق التاريخية المكتوورد في تقرير 
"ة قليلة من فك و معرفة  الكثير من اسرار حياة اإلنسان القديممكننا و لو بنسب علم األثار  
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   ـ المواقع األثريةـ المواقع األثرية.

                         اآلثار. عالم اآلثار.
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         ــاريخــــــــــاريخ .
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