
 لتاريخامادة 

 نقاط( 6ى: )لالوضعية األو
 .التكنولوجيمع التطور  خاصةاالستغناء عنها  للمرءال يمكن  مهمة وسيلةفي وقتنا الحالي أصبحت الخريطة 

 ؟ الخريطة التاريخية عرف .1

 ؟  الظاهرة التاريخية إبرازلها دور في يكون فسر كيف  .2

 ذلك؟  اشرحغ وتواصل. لية تبلالخريطة وسي .3

 نقاط( 6) :الوضعية الثانية

 والممرات البحرية. المنافقإن الدولة العثمانية استطاعت بسط نفوذها عنى ثالث قارات منا جعلها تشرف على أهم 

 ارات التي استطاع العثمانيون بسط نفوذهم عليها؟ وممرا بحريا؟قعين ال .1

 ؟الزمنياضبط األحداث التالية بإطارها  .2

  .اإلسالميةالعثمانية الخالفة  الدولة إعالن -العراق م ض -دابق رج ممعركة  -نية طنطيالقسفتح 

 ربية؟ عن في البالد العثمانييع السفسر سبب تو .3

 نقاط( 8ة: )يدماجاإلالوضعية 
عسكريا، وقد عرفت كيف انتباهك قوة الدولة العثمانية سياسيا و دى أحد القنوات فشلع حريم السلطان التاريخيشاهدت المسلسل  :السياق

 مارة صغيرة إلى إمبراطورية.إانتقلت من 

قرن السادس عشر حتى لم لأواخر ايتها جيوش البرية، وقد بلغت البحرية التركية غالت عناية العثمانيين متجهة إلى انوكا :1دنسلا

              (موسوعة التاريخ /لي شيأحمد ) سط بدون إذن من السالطين األتراكممكن ألي بحرية أن تجول في البحر المتوليكن من ا

             (. ة الدارةلمن مج) لسلطان سليم األولاى لن حقه في الخالفة اإلسالمية إعمتوكل على هللا لا دتنازل محم وقد :2ندلسا

 وع؟أسطر حول الموض 10بناءا على السندات وما درست من قبل أكتب فقرة ال تتجاوز  :التعليمة

 غرافيامادة الج

 نقاط( 3ى: )لالوضعية األو

 .تهيئة اإلقليم -المناخ  -أرخبيل  :رح المصطلحات التاليةشا

 نقاط( 4الوضعية الثانية: ) 

 حيط الهادي.مالمتناثرة في اللجزر امن أرخبيل من  وقيانوسياأتتألف قارة 
 هم جزرها؟أحدد  (1
 ؟د فيهائاشرح نوع المناخ السا (2

 نقاط( 5ثة: )لالوضعية الثا
 ستوى اإلقليمي.الماستطاعت تنظيم المظاهر الجغرافية والبشرية واالقتصادية على  أنهاسيا إال وتعاني منها اوقيان التيرغم الصعوبات 

 طاقوية والمعدنية في القارة؟لرد الزراعية واكر أهم المواذا (1
 ؟هما في تحقيق التنمية االقتصاديةقارة مبرزا دورلحدد نشاطين اقتصاديين با (2

 نقاط( 8) :الوضعية اإلدماجة
 جعلك تبحث مات لتقدمها االقتصادي رغم الصعوبات التي تواجهها مشثائقيا عن قارة أوقيانوسيا فاندهطا وشريع والدك متتبعت  :اسياق

 عن تفسير لذلك

الكتاب ) استرالياالزراعية والمعدنية والحيوانية، وقد ساهم كثيرا في تطوير التنمية في  بالثروةيم شرق أستراليا غني إقل  : 1ندلسا

 (. المدرسي

                                             .(المدرسي الكتابفي رة في المحيط الهادي )اثة من الجزر المتنعمجمو فهيارة من صعوبات طبيعية، قال نيتعا :2السند

استطاع األوقيانوسي  فقارة وكيلطرا تبرز فيها صعوبات التنمية باس 12 تتجاوزفقرة ال  أكتبسندات وما درست لا على ابناء :التعليمة

 املة.شوتحقيق التنمية التجاوزها، 

االختبار األول في ماّدة  :المؤّسسة
 االجتماعيات

 2018-2017 :السنة الّدراسية

 ساعتين :المّدة الثالثة متوسط :المستوى
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