
 الـــجــــمــهــــوريــة الـــجـــزائـــريــة الـــديـــمــوقــراطـــيـــة الــشـــعبيــة

المستوى: 3 متوسط                                                   العام الدراســي:
المدة : ساعة و نصف                                                             2019 م / 2020 

:) مادة الــــتــــاريــخ 1

:) هات تواريخ االحداث التالية و رتبها في سلم زمني 1

سقوط  –تأسيس الدولة العثمانية  –اعالن الخالفة العثمانية  –فتح القسطنطينية  –فتح مقدونيا 
الخالفة .

:) اكمل الجدول التالي 2

 محمد الثاني  
م 1458    

1حصار فيينا     

تحدث باختصار عن الحضارة العثمانية . )3

دتها .اختصر دور الخريطة التاريخية و فائ -

الوضعية االدماجية :

ان الدولة العثمانية هي اقوى امبراطورية عرفها التاريخ و هي ارقى حضارة شيدت  :السياق 
و ابرز مثال فلم قيامة  من المناطق و الحضارات نها تمكنت من االستيالء على الكثيرحيث ا

. ارطغرل

:السندات 

تمكن السلطان سليم االول من ضم الشام .

من نتائج فتح القسطنطينية انها عامل مساعد في دخول االسالم الى اوروبا .

سطرا تحدث عن فتح القسطنطينية و نتائج هذا االخير مبرزا  12في فقرة ال تتجاوز  :التعليمة 
طورية في المشرق و نتائجها .توسعات هاته االمبرا  
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الخالالخالفة .

) اكمل الج) اكمل الجدول22

em/moooom/حمد الثانيمحمد الثاني
رة العثمحضارة العثمانية .

ئئدتها .دتها .ئ و فائ

لتاريخ و هرفها التاريخ و هي ار
و ابرزو ابرز مثضاراتلحضارات



:) مـــادة الجـــغرافيا 2

 :) عرف كال من المصطلحات التالية 1

المارينوس . –البيئة المحيطية  –التهيئة االقليمية 

قارة اوقيانوسيا من ارخبيل من الجزر المتناثرة في المحيط الهادي . تتألف) 2

اذكر عدد هاته الجزر . -

اذكر اهم الجزر . -

اذكر المناخات السائدة في هاته الجزر . -

 :) امال الجدول التالي 3

 امكانيات قارة اوقيانوسيا  المعيقات  الحلول
  

 

الوضعية االدماجية :

من الصعود و التنمية الشاملة  تمكنت قارة اوقيانوسيا رغم الصعوبات التي مرت بها :السياق 
فيها و توفير كل االمكانيات .

:السندات 

اعتمدت اوقيانوسيا على ثرواتها الطبيعية لتطوير التنمية .

صناعة عالية و متقدمة جدا في القارة .

من خالل السندات و ما درست حرر مقاال جغرافيا تبرز فيه اهم الموارد :التعليمة 
. 3كاناتها الصناعية و نتائج تقدمها باتباعها الحلول المقترحة في السؤال رقم و اماالوقيانوسية 

بالتوفيق
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قارتتألتتألف)) 22

ذكر عدد هااذكر عدد هاته ال-

هم الجزر كر اهم الجزر .

السائدة فياخات السائدة في هاته
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ati

من الصعودمن الصعود و ات بها


