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مارس 19يوم  الّسبت   
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أسأل سّكان أوتيك عن ألقاب أهّم العائالت  -12

:املوجودة باملكان  وعن الرتقيم الربيدي ألوتيك  
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  
8-  
9-  

 4- عّمروا الفراغات مبا يناسب: 03-52-53

توجد في الموقع بئر غنيّة بمادة  -2
 طبيعيّة تستعمل لمداواة بعض األمراض..

-  الماّدة هي=....
-  المرض هو=....
 مسابقة أحسن صورة ملتقطة -6

التقطوا في الخرجة صورا تتفاهمون 
على تقديم أحسن واحدة منها ليقع 

  عرضها واختيار أفضلها.

توجد في المدينة األركيولوجيّة أوتيك  -7

 شبكة صرف صّحّي .
 اكتشفوها. -1
على ماذا يدّل ذلك  -5 .............................. 

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

أذكروا  -8 من محتويات )المتحف البوني و  4

 الروماني بأوتيك( 
1                       . 5 . 
0                        . 4. 
ابحثوا عنّي أنا مغّطاة بلوح خشبّي ...و  -9

استعينوا بأشكال الّسيمافور الكشفّي الموالية و 
 أكتبوا الحروف. 

 الترقيم البريدي=  .  .  .  .



منشآت في مواضع مختلفة  من  2سّموا  -5

الموقع األركيولوجي الذي أنتم فيه )أوتيك 
:آثار(   

   -  
   -  
   -  
   -  
   -  

و ابحثوا عن أثرين يدالّن على أّن المدينة 
 سكنها حّكام و أغنياء ذوو مكانة عالية.

- 
- 

نباتات موجودة في أوتيك و  4اختاروا   -0
 اسألوا عن أسمائها قبل تقديمها عند العودة. 

1                 .2           .  
3                 .4 .  

حشرات و سّموها 4اختاروا   
1                 .2           .  
3                 .4 .  

هذه متطلّبات شارة المالحظ فهل لكم -13
أن تبادروا بتحقيقها في أقرب وقت ال 

تنسوا ال حظوا ما حولكم و حافظوا على 
 الّطبيعة.

- عيّنوا مكان إقامتكم بالخريطة -1 11 أكتب في المستطيل اإلجابة الّصحيحة  - تأّسست 

 أوتيك    من قبل الفينيقيين:
سنة  -1 1001  قبل الميالد. 
سنة  -2 1011  فبل الميالد. 
سنة  -3 1101  قبل الميالد. 
سنة  –4 1111  قبل الميالد 
   
-  وبعد سقوط قرطاجة عام  
1-   64  ق.م  
2– 164  ق م 
3– 264  ق م  

اتخذ الرومان من أوتيكا مقرا للحاكم الروماني في أفريقيا 
 وأصبحت مقرا للمواطنيين الرومان .

 

ولكي تتفوق أوتيكا على منافستها قرطاجة قامت المدينة  -

ببناء العديد من األبنية الباهرة الفخمة مثل : الفوروم، 
 الكابيتول، المسرح، المسرح المدرج، السيرك...ألخ.

سقطت المدينة بيد جينسيرك والوندال عام  634 م. وقام  
البيزنطيون أيضا بغزوها عام  436 م، وأخيرا سقطت بيد  

 العرب المسلمين عام
1-   896  م. 
2 – 689  م. 
3–  968  م. 
 وقد فر سكانها األخيرون في القرن الثامن م. 

 

 

 


