
 

 ﴾الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    ﴿

 : السنة الثالثة متوسط المستوى                                                  بية الوطنية             وزارة التر

  2021/  29/11:  التــــاريخمديرية التربية لوالية الشلف                                                      

 : ساعة و نصف .المـــــدة                              -يد لوالي عبد القادر ـ تاوقريت الشه : متوسطة

                    

  التاريخ و الجغرافيا  : في مادة األول الفصل اختبار 
 

I. ( قاطن 10:)  التاريخ 

 ن (  06) :   الجزء األول 

 ز الماضي.ر الوثائق جزء من األرشيف اإلنساني و كنز معرفي هام من كنو                   

 

 ن ( 02) .       1574 – 1518 – 1453 – 1299  التواريخ التالية : ب المتعلقة حداثاأل أبرز     / -1

 

                         ن ( 01)  االتاوات .  -الرجل المريض   -اشرح ما يلي :    / -2

                                          

  هيبتها ،فرض وقوة أسطولها البحري  ةالعثمانيللدولة التفوق العسكري  إن )      قال أحد المؤرخين : /   - 3      

 ن( 03)   ( .من جهة و التنافر من جهة أخرى الدوليتأرجحت ما بين التقارب  في التعامل ازدواجية أكسبها و           

                                                 

 المقولة.هذه  برهن على صحة  -   أ/                                                

 .استنتج ايجابيات اعتمادها على القوة العسكرية  -  ب/                                               

 . بيّن في نقطتين نتائج فتح القسطنطينية  - ج/                                                
      

                                                                                                                                           ن ( 04: )  لجزء الثانيا   

 الدولة العثمانية من إمارة صغيرة إلى دولة شاسعة المساحة شرقا و غربا ثم خالفة حكمت العالم اإلسالمي "" 

  . فطلب منك مساعدته.فتوحات الدولة العثمانية و نتائجها يستعرض فيه هذا موضوع بحث الذي كلّف به زميلككان   

  

  : ــداتـــــــــالسنـــــ

 

 موقف التبعية السياسية  ىيعّد عثمان المؤسس األول للدولة العثمانية، ففي عهده انته"            :01د ــــالسن

         " والحربية للسالجقة                         

 السنـــــد 02:             " سمع شريف مكة بانتصار العثمانيين في مصر، فأعلن والءه لهم وسلمهم مفاتيح الكعبة،

." وبذلك صار الحجاز والية عثمانية                    

 ةــــــــالتعليم

 . تساعد فيه زميلك سطرا 12إلى  10يخيا من اكتب مقاال تاراعتمادا على السندات و مكتسباتك القبلية 

 

 

 

 

 اقلب الصفحة½                                                   الصفحة                                  

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3am.ency-education.com



II  ن ( 10: )  الجغرافيا 

  ( نقاط 06: ) الجزء األول   

 . عن باقي القارات  بخصائص تميزهاتنفرد  العالمأوقيانوسيا أبرز قارات        

  ن ( 02)      من هذه الخصائص.  02اذكر   

   ( ن  02)             .      البشرية  تتميز بها أسترالياحّدد أهم الخصائص 

  (ن  02)                الخطأ:أجب بــ   " صحيح " أو " خطأ " مع تقويم  

  .2كلم مليون 9.5 بــ  أوقيانوسيا مساحة تقدر   - 

 .العالم من الشرقي الشمال في أوقيانوسيا تقع -   

 .اقليم مناخي واحد فقط  بهاوجود  أوقيانوسيا ما يميز -   

 .أوقيانوسيا مساحة منالنسبة الغالبة  تأخذ أستراليا - 

  نقاط (  04: )  الجزء الثاني

أشار المعلق إلى الموارد التي تتوفر عليها اإلقليم في قارة أوقيانوسيا، حيث شريطا وثائقيا حول تهيئة  و أنت تشاهد      

         . الصعوباتهذه  تتجاوزكدولة نموذجية   أستراليا جهودإلى   األخيرمنوها في  ،بها القارة وصعوبات تهيئة اإلقليم

 .   فأردت تلخيص ما جاء في الشريط في فقرة لتفيد بها زمالئك                   

   "دي.جموعة جزر متناثرة في المحيط الهاتعاني القارة من صعوبات طبيعية ، فهي م"    :  01السند 

                                                                 .تعتبر أوقيانيا من أغنى و أوسع مناطق الصيد في العالم  رغم صغر مساحتها"      :02السند 

  ...أبوابها أمام االستثمارات الداخلية و األجنبية أستراليافتحت     : 03السند 

 

  ة:ــــــالتعليم

 أسطر تلخص فيها ما شاهدته في الشريط الوثائقي 12إلى  10أكتب فقرة من  ومكتسباتك القبليةاعتمادا على السندات   

 

 

*********************************** 

 ( أنا ال أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين فهي ليست ملك يميني، بل ملك األمة اإلسالمية) 

 *** - رحمه هللا تعالى - السلطان عبد الحميد الثاني***                                                                     

 *** بالتوفيق للجميع* **

 2/2الصفحة         
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 إجابة نموذجية لالختبار األول في مادتي : التاريخ والجغرافيا

 المستوى: السنة الثالثة متوسط                            لحوالي مـــراد: متوسطة لوالي عبد القادر / تاوقريت       األستاذ

 ـطانق 10: التاريخ

 ن ( 06الجزء األول:)  -   

        (ن  02)               : إبراز األحداث المتعلقة بالتواريخ التالية  – 1 

 تأسيس اإلمارة العثمانية. : 1299*/ 

 : فتح القسطنطينية. 1453*/ 

 : ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية. 1518*/ 

 : ضم تونس من قبل العثمانيين.1574*/ 

 ن ( 01) شرح ما يلي :   -2

 : مصطلح أطلق على الدولة العثمانيين عندما أصابها الضعف. الرجل المريض -

: هي تلك الضرائب التي كانت تفرضها الدولة العثمانيين على األوروبيين مقابل مرور سفنهم بحوض الحر  االتاوات  - 

                         المتوسط .

                                          

 ن( 03: ) االجابة على قول  المؤرخ/   - 3

                                                 

 : يشير المؤرخ في كالمه إلى العالقات الخارجية للدولة العثمانية : برهن على صحة هذه المقولة  -أ/           

 : كانت عالقات ودية تخللتها إرسال الهدايا و الرسائل.  مع الدول العربية*/ 

 : كانت عالقة عداوة بسبب فرض االتاوات .. . أمع الدول األوروبية و الو.م*/ 

التوسع شرقا و غربا ) الفتوحات ( و نشر االسالم خاصة بأوروبا  ايجابيات اعتمادها على القوة العسكرية : -ب/        

 الشرقية .

نشر االسالم  -هجرة العلماء إليها   –تغيير اسم القسطنطينية الى اسطنبول  - نتائج فتح القسطنطينية نقطتين : -ج/       

 بشرق أوروبا.

 ن  04الجزء  الثاني: الفقرة   
 

المــــــــؤشـــــرات          المعاييــــر عدم  
 التمكن

تمكن 
 جزئي

تمكن 
 أدنى 

تمكن 
 كلي

 العالمة

المالئمة 
مـــــــع 
 الوضعية

 12الى  10مقال من  * فهم المطلوب من خالل كتابة 
الدولة العثمانية و فتوحاتها شرقا فيه : تأسيس  تبرز سطرا

 و غربا و نتائج توسعاتها. 

00 0.25 0.5 0.5 0.5 

 
 

    
االستعمال 
الصحيح 

لمفاهيم  و 
أدوات 
 المادة

توظيف السندات المقترحة بشكل سليم . -   

توظيف مصطلحات و مفاهيم المادة بشكل سليم :    -  

فقرة تتضمن :* فهم المطلوب من خالل كتابة     
1- تأسيس الدولة العثمانية: تأسست على يد عثمان األول 

بآسيا الصغرى كإمارة صغيرة ثم توسعت إلى  1299سنة 
 إمبراطورية .... قادت العالم االسالمي6قرون 

ضم البلقان و اليونان  -التوسع في األناضول : فتوحاتهاـ 2
 –ضم البالد العربية  –فتح القسطنطينية )محمد الفاتح (  –

التوغل في شرق أوروبا ) الوصول الى مشارف العاصمة 
  اليونانية فيينا ) سليمان القانوني (. 

  

    02  

 
 االنسجــــام

 الجانب المنهجي :
 –عرض –احترام منهجية كتابة المقال :)مقدمة 

 خاتمة(.
00 0.25 0.5  01    01   

2021 2022 
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 تسلسل األفكار الترتيب المنطقي لإلجابة . -

الوضوح  و المقروئية ) التشطيب + عالمات  - اإلتــــــقان
 ( ) الترقيم ( الوقف

  من حيث الرأي ) الفقرة ( تفرد المنتوج -
00 0.25 0.5 0.5 0.5   

 

 

 نقاط 10: الجغرافيا
 نقاط 06: الجزء األول

 

 ن ( 02)       من الخصائص التي تتميز بها أوقيانوسيا : 02ذكر  –1 

 */  صغر المساحة.                               

 */  الطابع الجزر للقارة.                                 

 مالحظة : تقبل بقية االجابات الصحيحة.       

 ن ( 02) الخصائص  البشرية  تتميز بها أستراليا :        -2

  ّالسكان عدد  ةقل  

 وملبورن كسيدني بالمدن الجنوبية السواحل على يتركزون  

 ن (  02) اإلجابة بــ   " صحيح " أو " خطأ " و تقويم الخطأ :                -3

 ) خطأ ( .2كلم مليون 9.5 بــ  أوقيانوسيا مساحة تقدر   - 

 . 2مليون كلم 9*/تقدر مساحتها ب  

 ) خطأ ( .العالم من الشرقي الشمال في أوقيانوسيا تقع -   

 */ تقع في الجنوب الشرقي من العالم.  

 ) خطأ ( .وجود اقليم مناخي واحد فقط  بها أوقيانوسيا ما يميز -   

 */ تتنوع فيها األقاليم المناخية.  

 ) صحيح (  .أوقيانوسيا مساحة منالنسبة الغالبة  تأخذ أستراليا - 

 : ن 04الجزء الثاني: 

 

المــــــــؤشـــــرات          المعاييــــر عدم  
 التمكن

تمكن 
 جزئي

تمكن 
 أدنى 

تمكن 
 كلي

 العالمة

المالئمة 
مـــــــع 
 الوضعية

 :سطر تتضمن 12الى  10من فقرة *كتابة 
الموارد التي تتوفر عليها قارة أوقيانوسيا  

و صعوبات تهيئة االقليم بها ، مع التركيز 
على جهود أستراليا كنموذج في تحقيق 

 .        التنمية و تجاوز هذه الصعوبات
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االستعمال 
الصحيـــح 
لمـــفاهيم 
و أدوات 
 المــــــادة

 الموجودة بأوقيانوسيا:الموارد  -
موارد معدنية و طاقوية : الموارد الطبيعية -

 ،مراعي ، طول الشريط الساحلي
قوة بشرية عاملة،توفر  الموارد البشرية: -

 وسائل النقل.
صعوبات طبيعية  صعوبات التنمية بالقارة: -

المساحة ،طبعها  كالكوارث الطبيعية،صغر
الجزري و بشرية كانعدام األمن بسبب 

 الصراعات الداخلية. 
  :نموذج أستراليا في تحقيق التنمية)الحلول ( -

االعتماد على االستثمارات الداخلية و  -
ممارسة الزراعة بالطرق  –الخارجية 

استغالل المراعية في تربية  –الحديثة 
دعم التكامل االقتصادي بين  –المواشي 

 القطاعات الثالث.      

00 0.25 0.5 01 02 

 
 االنسجــــام

احترام منهجية كتابة المقال :         -
 خاتمة(. –عرض –)مقدمة 

 الترتيب المنطقي لإلجابة . -
00 0.25 0.5 01 01 

 الوضوح  و المقروئية - اإلتــــــقان
 00 تفرد المنتوج من حيث الرأي  -

 
0.25 

 

 
0.5 

 
0.5 0.5   
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