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 تار6خال

ان و زمن بمك : تتنوع مصادر المعلومة التاريخية بين مصادر مادية و مصادر المادية ، و هي ترتبط بشخصيات ،السند
 .محدد ، يستعملها المؤرخون في دراسة األحداث التاريخية 

 صنف السندات التالية إلى سندات مادية وسندات المادية :   نقاط 2  :األول التمرين
                          ان ـ قبر الملكة تينهن        مازيغيـ مخطوط أ        ـ رواية الحمار الذهبي      ضريح الملك ماسينيسا 
 ثري لمدينة جميلةـ المسرح اال           ـ المسكوكات                ـ أسطورة تارقية          ـ  قصة الملكة تينهنان

 سندات المادية سندات مادية
............................................................... 
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................................................................ 
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................................................................ 
 ضع الكلمات التالية في مكانها المناسب : نقاط  3: التمرين الثاني

 ـ األقصى             ـ سيرتا         ـ تونس      ـ مملكة        ـ العصور      شمال   
 ............منطقة ... هي ................. مغاربية ( أمازيغية ) قديمة عاصمتها ..................... ، أقيمت في نوميديا
زءا ـــــجزائر و جمل الـــــرب ...................... لتشــــــدت من غــــمة ، امتــــا خالل ............... القديــــإفريقي

 ..........الحالي من المغرب ..........
 بين الصورة و ما تعبر عنهاربط بسهم   نقاط 2:التمرين الثالث 

 
 الضريح الملكي بتيبازة         

 
    

 الملك سيفاقس على وجهي عملته        
 
 

 المسرح األثري لمدينة جميلة            
 
 
  

 لوحة تمثيلية للملكة تينهنان        
 
 

 ضع صح أو خطأ   نقاط 3 التمرين الرابع :
 غرب مدينة سطيف ........ 50kmتقع مدينة جميلة على بعد 

 هو االسم القديم لمدينة جميلة ..............  كويكول
 أقيم في مدينة جميلة مصنع للدراجات ...............

 توجد بمدينة جميلة ثالث ساحات عمومية ...............
 بمدينة جميلة الحمامات و المسارح ............أبرز المعالم التاريخية 

 أقيم بمدينة جميلة متحف للحفاظ على اآلثار القديمة ...............
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       ـ مملكة ـ مملكة          ور
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 2017/2018العام الدرا��� :                         10املدرسة االبتدائية أحمد لعمروس الشطية 

 ..........................................................................................................................: االسم و اللقب  دا�ي                املستوى : الثالثة ابت

 ا>;غرافيا 

 
تتكون البيئة التي نعيش فيها من عناصر عديدة و مختلفة من منطقة ألخرى ، يعمل اإلنسان فيها من أجل توفير :السند

احتياجاته و مواجهة الصعوبات الطبيعية ، فيحدث فيها آثارا سلبية تضر بالبيئة ، و هذا ما  استوجب التفكير في عدة 
 . حلول لمواجهة ذلك

 
 كل عامل  بنوع اإلنتاج الذي يقدمهاربط   نقاط 2التمرين األول:

 الطبيب      إنتاج مادي
 الفالح 

 البناء       إنتاج المادي
 المعلم

 اكتب كل عبارة في مكانها من الجدول :   نقاط  3 :التمرين الثاني 
 السكان قليلـ عدد    ـ السكان يمارسون النشاطات الفالحية    ـ الطرقات مزدحمة     السكان تربطهم عالقات الجوار

 ـ تكثر الشركات و المصانع    ـ تكثر البساتين و الحقول  ـ المساكن متباعدة   ـ يمارس السكان أنشطة صناعية و تجارية 
 ـ تربية النحل      ـ ممارسة الحرف اليدوية     ـ السكان تربطهم عالقات القرابة      ـ عدد السكان كبير

 في المدينة في الريف
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 :و الحلول حسب الجدول صنف مشاكل البيئة   نقاط 3: :الثالثالتمرين 
 ـ إقامة الحدائق العامة و صيانتها       ـ دخان المصانع و السيارات     اإلفراط في استغالل األراضي الفالحية 

                        ـ التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية         الصرف الصحي مع مياه الشربـ اختالط مياه 
                     ـ المساهمة في تنظيف المحيط ـ االنجراف و التصحر      ـ غرس األشجار في المحيط و عدم حرق الغابة

.ـ تلويث مياه البحرـ قطع األشجار و حرق الغاباتـ إغالق سلة القمامة بإحكام ـ الرمي العشوائي للنفايات المنزلية
 الحلول المقترحة مشاكل البيئة في المدينة مشاكل البيئة في الريف

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

......................................... 
.......................................... 
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 (اصطناعية)تتكون البيئة من مكونات طبيعية و أخرى غير طبيعية  نقاط 2:  التمرين الرابع
......الطبيعية .............................................................................................من المكونات  2أذكر 

 ...................................................................................................من المكونات الغير طبيعية 2و 
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  راف و التصحالنجراف و التصحر
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