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  األولألسدس ا 

  )مادة االجتماعيات(
  )عناصر ا�جابة(
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  :اإلسم الكـامل 
           1/     :ـســمـــــــالقـ

  :الرقم الترتيبي 

  
        ).).).).نننن7777((((    التاريخالتاريخالتاريخالتاريخفي مكون في مكون في مكون في مكون     الموضوع المقاليالموضوع المقاليالموضوع المقاليالموضوع المقالي: : : : الموضوع األولالموضوع األولالموضوع األولالموضوع األول

        
 ):ن2(الجانب المنھجي .1

 ...)تحديد أھمية الموضوع، طرح التساؤ
ت( مقدمة مناسبة •
 .وم&ئموضع تصميم منطقي  •
 .خاتمة تتضمن استخ&صات و امتدادات •

 ):ن4(الجانب المعرفي .2
 الشرقي  شمالتقع في ال:  توطين ب&د ا;غريق بالنسبة لحوض البحر ا2بيض المتوسط(انتقاء ا2فكار و المعلومات المناسبة •

بأثينا و ا2رستقراطي  النظام الديمقراطي:في الميدان السياسي: مظاھر الحضارة ا;غريقية/ حوض البحر المتوسطل
ا2لعاب : في الميدان الرياضي+ بإسبرطة ويكمن الفرق بينھما في كون ا2ول الحكم فيه لEغلبية و الثاني الحكم لEقلية

 .)الفلسفة: الميدان الفكري+ ا2ولمبية
 .صحة المعلومات التاريخية وخلوھا من ا2خطاء •
 .تنوعھا •
 .قة بالموضوعا
ستعمال المناسب للمفاھيم ذات الع& •

                                                                                          ):ن1(الجانب الشكلي .3
 .شكل التقديم –س�مة اللغة  –التعبير التاريخي  •

  

        ).).).).نننن7777((((    االشتغال بالوثائق في مكون الجغرافيااالشتغال بالوثائق في مكون الجغرافيااالشتغال بالوثائق في مكون الجغرافيااالشتغال بالوثائق في مكون الجغرافيا: : : : الموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثاني
    

 ):ن4(بالعبارات المناسبةتعبئة الخطاطة ) ي(أتمم .1
 

        
        
        
        

        
 ):ن2(المصطلحات التالية) ي(عرف .2

  .النحت و النقل و الترسيب: مراحل ھي 3ھي تفكيك صخور و تربة سطح ا2رض، وتمر عبر : التعرية -
  .ھو إزالة الغطاء النباتي الطبيعي مثل أشجار الغابة و ا2حراش و السھوب من طرف ا?نسان: ا=جتثات -
  

        ).).).).نننن5555((((في مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنةتعاريف و أسئلة موضوعية تعاريف و أسئلة موضوعية تعاريف و أسئلة موضوعية تعاريف و أسئلة موضوعية : : : : الموضوع الثالثالموضوع الثالثالموضوع الثالثالموضوع الثالث
        

 :)ن2(المصطلحات التالية) ي(عرف .1
 ...ب الجنس أو الدين أو اللغة أو المستوى ا?جتماعيبھي التمتع بكافة الحقوق و الحريات دون تمييز بس: المساواة -
 .دون تحيز أو ميل لجھة أو طرف على اTخر والنزاھة بالقسط و المساواة في مختلف القضايا ھو الحكم بين الناس :دلــــــالع -

 ):ن3(على العبارة التي = تعتبر من المبادئ المرتبطة بمفھوم العدل) ي(شطب .2
  

 النزاھة التحيز ا=ستق�لية القسط  
  التبعية للسلطتين التشريعية 

 و التنفيذية
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