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 عبيかيمقよاطيか الش  الجمه．ريか الجزائよيか الد  
 ربيか ال．طنيかوらارة الت  

 وسط ربيか الجزائよ مديよيか الت  

  かمدرسꞌꞌ  جاء والت よال í ꞌꞌ   かف．   -يعか ب．らر   -الخاص 

  
  

 

 (نقط2かت):ل الجزء اأو  

 (نقاط 6ة): ل مよين اأو  الت  

 :كما دゆستها かهおよ امحيطي  الظ  أعめ تよتيえ مよاحل نشاط - 

 بداءعل゜ مست．・ القسê العل́． للよ   الحよاゆ́ فيصعめالحمل  اゆاきتめفع。 تي   -1

   تأثي祈 الب祈，دおتحت  えتتصل   -2
 عل゜ شكل ，ساداきبباらلتيか،  اصخ．ゆ  لかمشك 

 بأمよيكا الجن．بيかعن قاおゆ  فよيقيا〈الや´ ينتね عن。 تباعめ قاおゆ قاع امحيط  〈ل゜ ت．سعمما ي〉د´  -3

4-  î．ضي  تكゆمحيطأ か  يか   îأ つحي ،おめيめج およي  امحيط القشおめيめالج か  فعめت およبامحيطي  القشかيمめالق か 

 كبي祈ب بよكاني   نشاطبか امحيطي  季 الظهおよ تتمي   -5

6-  てよيخ 祈يفت، اماغما عبよاال  بよكانيかب حمما ，يتめفÇ مشك 

 اب اماغم لتنتね في。 خ．ゆ ام．ج．دおالص   〈ل゜ انصهاゆ مよتفعか جめا ت〉د´اماغماتي بゆめجか حよاおゆ يتمي季 الよداء  -7

 

   (نقاط 6ة): انيالث  مよين الت  
かيطよخ úلي〉 ( かتال．ثيق)ب 

  
 
 
 
 
    
 

                                     

 فهابعよ   ثê   -عل゜ ض．ء ما دゆست。  -ال．ثيقか  لهやه اعط عن．ان  أ (1

2)   ¡めا تもاء  عل゜ ماよالحم êاءاأسهよالخض êاأسه， ( かتفي ال．ثيق)؟ 

3)   めالص  د العامل ح かكよمع الش  كت．ني  فائح الت  امس〉，¡ عن ح かبかكよه الحやله よامختص のよ 

بيعاماむة:   か والحياة عل．م الط 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ط               الثか مت．س  الث   :امست．・ 
ل الفصل اأو  اختبار   

 9تة2/2ت/5ةاريみ: الت                       

 ساعか ونصé: ةامد                       

( かتال．ثيق) 
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 نقاط( 8ة):انيالث  الجزء 

 :かか اإむماجي  ال．ضعي  

 :ياíالس  

めيطا علمي   ，أنت تشاهよش úمع أبي おتليفزي．ني  ا عل゜ قنا  も か  كよ   îفيها أ   かكانت كتل きاゆالقا   おめقبل مايي ，اح î
هやه  ，ゆغê استمよاかゆ، بفعل ع．امل تكت．ني   القاゆاき امعよ，فか حاليا ，تزحزحت 〈ل゜ نيî، ثê انفصلتالس  
，أか  î خاص   ،，جعل。 يتساء¡祈 أباÑ حجê الكおよ اأゆضيか بقي ثابتا مما حي   ، 〈ا أî  اきالقاゆ  ，تباعめ حزحか الز  

およط   الفك お祈اأخي  よ  ¡حت عل゜ شكل س〉ا   êيط الا  في الش   ن。الج．اب عيتよبÇح 

 :نداきلس  ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اليか かنめاき ，معل．ماتú القبلي  ，الس  ياق بااعتماد عل゜ الس    عليماき الت   :أجえ عن الت 

 باきالقاゆ   إثباら きحزحかالتي استنめ 〈ليها العلماء  かقنع أباÑ باأدل  أ (ت

  2)   めا قよا مختص祈في。  تثبتم تفسي えثابسب かضيゆاأ およالك êابقاء حج  بت 
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