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مادة التاريخ
الوضعية األولى 6( :نقاط)
في وقتنا الحالي أصبحت الخريطة وسيلة مهمة ال يمكن للمرء االستغناء عنها خاصة مع التطور التكنولوجي.
.2

فسر كيف يكون لها دور في إبراز الظاهرة التاريخية ؟

.3

الخريطة وسيلة تبليغ وتواصل .اشرح ذلك؟
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عرف الخريطة التاريخية ؟
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الوضعية الثانية 6( :نقاط)
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إن الدولة العثمانية استطاعت بسط نفوذها عنى ثالث قارات منا جعلها تشرف على أهم المنافق والممرات البحرية.
عين الق ارات التي استطاع العثمانيون بسط نفوذهم عليها؟ وممرا بحريا؟
.1
اضبط األحداث التالية بإطارها الزمني؟
.2
فتح القسطنطينية  -معركة مرج دابق  -ضم العراق  -إعالن الدولة العثمانية الخالفة اإلسالمية.
فسر سبب توسع العثمانيين في البالد العربية؟
.3

الوضعية اإلدماجية 8( :نقاط)

السياق :شاهدت المسلسل التاريخي حريم السلطان على أحد القنوات فشد انتباهك قوة الدولة العثمانية سياسيا وعسكريا ،وقد عرفت كيف
انتقلت من إمارة صغيرة إلى إمبراطورية.
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السند :1وكانت عناية العثمانيين متجهة إلى ال جيوش البرية ،وقد بلغت البحرية التركية غايتها أواخر القرن السادس عشر حتى لم
يكن من ال ممكن ألي بحرية أن تجول في البحر المتوسط بدون إذن من السالطين األتراك (أحمد شيلي  /موسوعة التاريخ)
السند :2وقد تنازل محمد المتوكل على هللا عن حقه في الخالفة اإلسالمية إلى السلطان سليم األول (من مجلة الدارة).
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التعليمة :بناءا على السندات وما درست من قبل أكتب فقرة ال تتجاوز  10أسطر حول الموضوع؟

مادة الجغرافيا
اشرح المصطلحات التالية :أرخبيل  -المناخ  -تهيئة اإلقليم.

الوضعية الثانية 4( :نقاط)
تتألف قارة أوقيانوسيا من أرخبيل من الجزر المتناثرة في المحيط الهادي.
حدد أهم جزرها؟
)1
اشرح نوع المناخ السائد فيها؟
)2

الوضعية الثالثة 5( :نقاط)
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الوضعية األولى 3( :نقاط)

الوضعية اإلدماجة 8( :نقاط)
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اذكر أهم الموارد الزراعية والطاقوية والمعدنية في القارة؟
حدد نشاطين اقتصاديين بالقارة مبرزا دورهما في تحقيق التنمية االقتصادية؟

y-

رغم الصعوبات التي تعاني منها اوقيانوسيا إال أنها استطاعت تنظيم المظاهر الجغرافية والبشرية واالقتصادية على المستوى اإلقليمي.

اسياق :تتبعت مع والدك شريطا وثائقيا عن قارة أوقيانوسيا فاندهش ت لتقدمها االقتصادي رغم الصعوبات التي تواجهها مما جعلك تبحث
عن تفسير لذلك
السند : 1إقليم شرق أستراليا غني بالثروة الزراعية والمعدنية والحيوانية ،وقد ساهم كثيرا في تطوير التنمية في استراليا (الكتاب
المدرسي).
السند :2تعاني القارة من صعوبات طبيعية ،فهي مجموعة من الجزر المتناثرة في المحيط الهادي (في الكتاب المدرسي).
التعليمة :بناءا على السندات وما درست أكتب فقرة ال تتجاوز  12سطرا تبرز فيها صعوبات التنمية بالقارة وكيف استطاع األوقيانوسي
تجاوزها ،وتحقيق التنمية الشاملة.
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