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 التاريخ و الجغرافيا فرض الفصل األول في مادتي

                                                                                                         (  طاقن 10)  :  ـــاريخــــــــلتـــــــــا 

   فعثر التاريخ العثماني صفحات بعض أحد أصدقائك في بحث - 1 

   لكن استعصى عليه األمر فهمها فسألك ،  ( 1) الوثيقةهذه على   

 ن ( 04)           ؟ تجيبه  األسئلة فكيف  هذهعنها   

 ....................................نوع هذه الوثيقة ؟  ما -أ  

  ......د تاريخه ؟حدّ .......ما هو الحدث الذي تبينه الوثيقة؟ -ب    

 ...../... -2.......  ....../ -1 ؟لهذا الحدث  نتيجتينأذكر  -ج 

 

 (ن  01 ) :     يــــما يلاشرح  -2 
        ةــــــــاالنكشاري -           

   

      : العثمانيين للبالد العربيةضم يوضح  اآلتيالسلم الزمني  -3 

 ن ( 02:    )  أكملــــــــــــــه*/            

                                   

               1516                      ........ .........                  1518                    1534 

  
  

 ن (   03)   : يــــــالثان ءزـــالج

  اركبي ادور عبوا ل  "  العثمانيون من إمارة إلى سلطنة ثم إمبراطورية "  عبارة  تهصادفف اتاريخي كتاباوالدك  قرأ       

 في حماية المسلمين و إعادة مجدهم.     

السند-1- : " من األناضول نشأت إمارة صغيرة على يد آل عثمان ...و سرعان ما حولوها إلى إمبراطورية... و شهدت أكبر 

   -بتصرف  –الكتاب المدرسي  -       القانوني الذي دكا األراضي األوربية إلى غاية فيينا ... "سليمان لها في عهد  ااتساع

                                                                                   

   التعليمـــــــــة :           انطالقا من  السند  ومما درست . اكتب مقاال تاريخيا  ال يتعدى  10  أسطر حول الموضوع.

 :نقاط ( 10الجغرافيـــــــــــــــــا ) 

 ات تميّز اقتصادي.أصغر قارات العالم مساحة وأقلها سكانا ، وذ أوقيانوسيا               ن ( 06 ) :لزء األوــــــالج

 ن ( 02)      .              المساحة ألوقيانوسيا و  الموقع الجغرافيحدد   -1           

 ن ( 03 )     اذكرها.    و مظاهر سطحها. تتباين تضاريس أوقيانوسيا الى ثالث مجموعات حسب بنيتها  -2           

 ن ( 01ّدد مفهوم : تهيئة اإلقليم.   ) ح -3           

 ن( :   04 )  الثاني الجزء 

 قليمها.افي تهيئة    اتوقوعها ضمن البيئة المحيطية خلق لها صعوب إال أن  بموارد طبيعية هامة  أوقيانوسيا رغم غنى       

 في نقاط بين هذه الصعوبات     :  ةـــــــالتعليم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً  " لقد ظل  : تأمل في هذه المعلومة  "رة حضاو  العرب ثمانية قرون طوال يُشعون على العالم علماً و فناً و أدبا

  -زيغريد هونكا  -                                                                                                

** 
 

 

 

 

 .........................             ..............               الحجاز و مصر         ........................      
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