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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

                                                                   مديرية التربية لوالية البيض                                                                       
لمستوى: السنوات الثالثة متوسط             ا                                                متوسطة بوزيد بحوص البيض                                    

  اعة واحدةسالمدة:                                                                                       
 2017ـ11ـ29لتاريخ:ا                                                                                                     

  اللقب واالسم:...............................
  القسم:.......................

   اختبار الفصل األول في مادة التاريخ
  

  :مالحظة                         
  طيبشيجب كتابة األجوبة على الورقة بعد التأكد منھا لتجنب الت*                     
  *كتابة الوضعية االدماجية تكون في الجھة الخلفية للورقة                      

  
 

  نقطة)12الجزء األول:(
  نقاط) 04التمرين األول( 

  اشرح المصطلحات التالية: 
 ........................................السباھين............................ الديوان.................................نيشانجي

 ...............االنكشاري.........
  نقاط)04التمرين الثاني:( 

 اكمل الجدول التالي:
  السنة  الحدث او المعركة  البلد او المنطقة

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

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

ل المتوكل عن الخالفة للسلطان تناز  ................................
  سليم االول

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

  م 1534  ....................................  .................................

  نقاط)03التمرين الثالث: (
 على سلم زمني وقع تواريخ الدولة العثمانية منذ نشأتھا وحتى سقوطھا -1
 
 
 
  
 ن01ما الفرق بين الخريطة التاريخية وغيرھا من الخرائط ؟                -2
 

  نقاط)08الجزء الثاني:الوضعية االدماجية(
  

السياق :دار نقاش بين زمالئك حول تاريخ القسطنطينية واھميتھا الحضارية واالقتصادية إذ يرى البعض ان البيزنطيين ھم 
  لك اول من اسسوھا بينما يرى آخرون غير ذ

  "كانت القسطنطينية بطبيعتھا مطمعا للجميع كأن الجغرافيا والتاريخ اعداھا لتكون عاصمة المبراطورية عظيمة.."السند:
 السند:...."كانت المدينة حصنا طبيعيا وميناء عميق منقطع النظير...."

القسطنطينية ،أھميتھا واھم الشواھد اسطر تتحدث فيھا عن تاريخ 10التعليمة:من خالل السندات اكتب فقرة ال تتعدى 
  الحضارية للمسلمين فيھا.
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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية

                                     مديرية التربية لوالية البيض                                                                                                  
المستوى: السنوات الثالثة متوسط                                                        متوسطة بوزيد بحوص البيض                                      

  المدة: ساعة واحدة                                                                      

 2017ـ11ـ29التاريخ:                                                                                                              

  اللقب واالسم:...............................

   لجغرافيااختبار الفصل األول في مادة ا                                       القسم:.......................

                         

  مالحظة                                      
 *يجب كتابة األجوبة على الورقة بعد التأكد منھا لتجنب التشطيب                      
  *كتابة الوضعية االدماجية تكون في الجھة الخلفية للورقة                      

 

  نقطة)12( الجزء األول:
  :نقاط04التمرين األول: 

  تزخر اوقيانوسيا بموارد متعددة اال انھا تعاني من مشاكل التنمية في معظم دولھا 
  حلول فقط)4عدد حلوال لمشاكل التنمية في القارة(-
1-..............................................................2-.............................................................  
3-..................................................................4-.........................................................  

  نقاط)04التمرين الثاني: (
  اليك خريطة صماء ألستراليا 

                                     حدد على الخريطة مناطق زراعة الحبوب(القمح)-

 

 

 

 

 

 

 

  نقاط)04(التمرين الثالث
  حدد الموقع الجغرافي والفلكي لقارة افريقيا

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

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

  التمرين الرابع:اكمل الجدول:
  تجمعات نادرة للسكان في افريقيا  التجمعات الكبرى للسكان في افريقيا

  
  

  

  نقاط)08( الجزء الثاني:الوضعية االدماجية
  السياق:وانت تشاھد رفقة قريبك شريطا تلفيزيونيا حول االفارقة فاستغرب لمزيج االجناس وسألك عن ذلك

  من بين المناطق التي عمرھا االنسان منذ القدم،فتنوعت اجناسه...."السند:"تبين الدالئل التاريخية ان افريقيا 
  ا استطانيا نتج عنه إقامة موانئ ومدن ساحلية الستغالل خيراتھا..."م شھدت القارة استعمارا أوروبي 19السند:"في القرن 

  التعليمة: اعتمادا على السندات وعلى ضوء ما درست اجب عن تساؤل قريبك
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