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الجزء األول (12 نقطة ) :

السؤال األول ( 06 ن) : 

) 04(     . الهوية الوطنية - حماية التراث –الترميم  – لثروةالتراث مصدر ل –: باختصاراشرح  -1

ن ) 02(   صنف التراث حسب قيمته الحضارية. -2

  : )ن 06السؤال الثاني (

 ن ) 01(         عرف المحميات الوطنية . -1

  ن ) 02( اذكر أنواعها مستدال بمثال عن كل نوع.   -2

 ن ) 03(                                       أكمل الجدول بما يناسب :   -2

 بلزمة  الطاسيلي ثنية الحد  الشريعة المحميات
  بجاية   جيجل  موقعها

 

 : ن ) 08الوضعيــــــة اإلدمــاجية ( 

انتباهه  شد حصة تلفزيونية بعنوان : " الحفاظ على التراث ضرورة و مسؤولية " ، حيث تابع أحد زمالئك            
 .إيجاد طريقة للحفاظ عليه  ما قاله المعلق أن التراث تهدده جملة من األخطار . فطلب منك

                     يعتبر التراث بمختلف أنواعه و أصنافه كنزا إنسانيا و عالميا ثمينا  .            :  01السنــــــــد  

    مثل السرقة...أخطار بيئية مثل الزالزل و السيول ... و أخطار بشرية     : 02السنــــــــد  

  .يمنع البناء فوق المعالم األثرية أو بجوارها       :03السنــــــد  

                                                                                                          : ةـــــــــــــالتعليم
 توضح فيها ما طلبه منك اسطر  10القبلية اكتب فقرة من  ومكتسباتك  السنداتانطالقا من السياق و 

  زميلك .

 : يقول اإلمام الشافعي*                                                      

  َعـــلَى ُمــــــّرِ الَجفَـــا ِمـــْن ُمعَــــلٍِّم  ***  فَِإنَّ ُرُســـوَب الِعْلــــَم فـــي نَفَــــَراتِـــهِ اِْصبِرْ 

َع ذُلَّ الَجْهــــِل ُطـــوَل َحيَــاتِـــهِ َوَمــْن لََم يَـــذُْق ُمـــرَّ التَّعَلُـــــِم   َســــــاَعةً  ***  تََجـــــرَّ

******* 

 ***  بالتوفيق للجميع*** 
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راث حسب قيف التراث حسب قيمته
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01((       ية . الوطنية .

2(  عن كل نوع.بمثال عن كل نوع.  
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ظ على التراثلحفاظ على التراث ضر
جاد طريقة للحإيجاد طريقة للحفاظنك

ا و عالميا ثنسانيا و عالميا ثمينا 

   مثل السرقة...مثل السرقة...رية 
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