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 اإلجناص / املياطل املفتْح٘ التاسٓخ الكاٜذ
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مة كل خليفة مع الفترة الزمنية التي حكم فيها  عبر مالء أتمم السلم الزمني أدناه :الثالثالسؤال  -
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للسداسي    تأليفيفرض  معهد االمتياز باجلديدة
 األّول يف مادة التاريخ

 األستاذ: عبدالقادر باحلاج

 دقيقة 60التوقيت:  علومثانوي الثانية : املستوى

 :الرقم :اللقب :االسم

  الخلفاء الراشدون
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 (:طةــــــــنق  21) الثــــــــــــانيم ـــــــــالقس 

 حتليل وثائق
  1الوثيقة: 

 
 

متٔض االىتاج الفهشٖ االغشٓكٕ بػضاستُ ّتيْعُ، فكذ استبط اىتاج الؼعش استباطا ّثٔكا بالعشّض املظشحٔ٘ 

مبياطب٘ بعض حٔح ناىت املظشحٔات تؤلف يف ػهل أػعاس ّتعشض يف ىطام مباسٓات أدبٔ٘ ّفئ٘ 

ف املظشحٔات الؼعشٓ٘ اىل صيفني، االحتفاالت الذٓئ٘ ناليت تكاو بأثٔيا تععٔنا لإللُ "دْٓىٔضّغ" ّتصّي

ّٓ٘ ّتشادٔذٓ٘  . ننا بشص التفهري الفلظفٕ عشاٛ املظشحٔني يف تألٔف فصْهلاّاليت بشع العذٓذ مً الؼمأطاّ

ّأػَشٍه علٙ االطالم طكشاط ّ أفالطٌْ ّ أسططْ م و حٔح ظَش فالطف٘ عذٓذٌّ  6لذٚ اإلغشٓل خالل الكشٌ 

م و ظَْس أّىل الهتب  0املتنخْسٗ حْل االىظاٌ. ننا ػَذ الكشٌ  الزًٓ أّدعْا يف مؤلفاتَه أفهاسٍه

التاسخئ٘ اإلغشٓكٔ٘ عً طشٓل ٍريّدّتع الزٖ طعٙ حنْ البخح عً احلكٔك٘ ّتْٔطٔذٓذاغ األثٔين الزٖ 

 ؤٍا ليااعترب أٌ الػشض مً نتاب٘ التاسٓخ ٍْ اطتذالٛ أحذاخ املاضٕ ّما ػابََا أّ ماثلَا مً األحذاخ اليت ختّب

 الطبٔع٘ البؼشٓ٘ يف املظتكبل.

 

 164/ 163/ 160، ص 1993كتاب التاريخ لتالميذ السنة الرابعة ثانوي )نظام قديم( المركز القومي البيداغوجي، اصدار  :املصدر

  .)بتصرف(

 

  2الوثيقة: 
 

 

 

 

 )بتصرف( www.syr-res.com المصدر:

 

 االنتاج الفكري االغريقي

 

 تنوع األعمدة اإلغريقية في العصر الكالسيكي

 فشٓضاأل

 ىاصٔ٘ البياٛ

 تاج مضخشف

 دزع

 التاج الذّسٖ

 التاج األْٓىٕ

 التاج الهْسىجٕ



 

 3الوثيقة: 
 
 

 

 
 

 جندي يوناني يصرع جنديا فارسّيا اإللهة أثينا واإلله بوسيدون

  

 يصارع األخطبوط العمالق هرقالس جمع الزيتون

 

 )بتصرف( 56/  50، ص 0506ثانية ثانوي علوم، المركز الوطني البيداغوجي، اصدار الالتاريخ لتالميذ السنة  كتاب المصدر:

 األسئلة:

 قّذو الْثاٜل. (0

اإلغشٓل يف الفرتٗ الهالطٔهٔ٘ مربصا أٍه دلاالت االبذاع الفهشٖ لذٚ ، حّذد 0اىطالقا مً الْثٔك٘  (0

 .املبذعني ّاملفهشًٓ رانشا خصاٜص نل دلال

ًّٔ الفً الزٖ تيتنٕ الُٔ األعنذٗ االغشٓكٔ٘ رانشا مهْىاتَا األطاطٔ٘ ّأمناطَا، 0٘  اعتناد علٙ الْثٔك (3  .ب

رانشا ّظاٜفَا غشٓكٔ٘ حّذد دلال االبذاع الفين الزٖ جتظذِ األّاىٕ اخلضفٔ٘ اإل، 3بالشدْع اىل الْثٔك٘  (5

 . ّخصاٜصَا مً حٔح اللٌْ ّاخللفٔ٘

 

 

 :األعداد إسناد مقاييس
 نقاط. 02: املقدمة واخلامتة

 نقاط. 00: املعلومات

 .(معتمًدا العناصر متكامل، حتليل ضمن املسرتسلة اإلجابة نقاط ) 02: املنهجّية 
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