
 2017/2018العام الدرا_^T :                                                                          العقيد لطفي املدرسة االبتدائية 

 ............................االسم و اللقب :...................                                                        املستوى : الثالثة ابتداeي                 

 تار'خال

بمكان و زمن  : 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 : : ن 3: 01التمرين
             اتـ مخطوط        ـ رواية الحمار الذهبي                      نقوش صخرية -
   أسطورة تارقية ـ                   مسكوكات ـ               أشعار وحكايات قديمة -

 سندات المادية سندات مادية
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 

 

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

 
 

 زمانها. –المنطقة –معلومة  –: أكمل الفراغ بالكلمات التالية : إرثان 2: 02التمرين

.... تاريخية .......المصادر ، مادية كانت أو غير مادية  ومنها نستخلص ....يكتب التاريخ باالعتماد على نوعين من 
 ..........تاريخيا ..…….... والذي يعتبر .................و.............متعلقة بتاريخ ....

 

افياا   EFغر

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
 رة في مكانها من الجدول : اكتب كل عبا ن3 : 01التمرين 

                 ـ المساكن متباعدة              ـ السكان يمارسون النشاطات الفالحية          ـ الطرقات مزدحمة 
                           تكثر البساتين و الحقول -                    ـ  تكثر الشركات و المصانع            تربية الحيواناتـ  

 في المدينة في الريف
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

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

 
 

 :حسب الجدول صنف مشاكل البيئة ن 2: :02التمرين 
 قطع األشجار و حرق الغابات  -                                           دخان المصانع و السيارات -
 الرمي العشوائي للنفايات المنزلية     -                التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية   -

 
 مشاكل البيئة في المدينة مشاكل البيئة في الريف

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

 

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

.............................................................. 
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نقوشنقوش صخ-sالتمالتمرين
....................................mأشعار وحأشعار وحكايات--

....................................
................................
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راغ بالكلماتل الفراغ بالكلمات التالية

المصاالمصادر ، من منوعين من 
 و.... والذي يع............

ارراااا اف Fاف Fافيا افياEFغر EFغر

tioلفة من منلفة من منطقة و مختلفة من منطقة ألخ
بية تضر بالبي سلبية تضر بالبيئة ، و

ـ المساكن متباـ المساكن متباعد    
لبساتين وتكثر البساتين و الحقول

edي المدينةفي المدينة
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