
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  متــوسط  ثالثةلاالسنـة  المستوى :                                الشهيد قزقوز بن ذهيبة * السور الجديدة *متوسطة  

  

  الجغرافيا  األول في مــــــادة    اإلختبار

                                            
                              

                                                                    ن)16( : الجزء األول

  ن)  04(                                                             :   ھات بإيجاز تعريفا لمايلي   : ألولؤال االس  

  بايزيد    -         السباھين    -     آل عثمان   -    الوثيقة التاريخية -

  

        ن)04(          : عرف تاريخ الدولة العثمانية أحداثا ذات دالالت معلمية ، أذكـر أحداثھا مما يأتي  :  ثانيالسؤال ال

                             1534       -           1516      -     1453ماي  29     -        1299 -

  ن)04(                                                                                          :  ثالثالسؤال ال

 ؟ سالطين عثمانيين شاركوا في الفتوحات العثمانية  )04( أذكر أربع -

 اشرح الدور اإليضاحي للخريطة ؟ -

  ن) 04(                         ." مع تصحيح الخطأ في العبارات التالية  خطأ" أو  "صح ضع "     :  رابعالسؤال ال

 . ريف بموضوعھا ـيساعدنا مفتاح الخريطة على التع -

 . اإلنسان عبر التاريخركات ـتشخص الخريطة تح -

 أصبحت السلطنة العثمانية إمبراطورية بعد فتحھا لليونان و البلقان . -

  )ن04( الجزء الثاني :
          حيث جمع ،   نشأة الدولة العثمانية ، فعلمت على إثره أنھا أطول دول الترك بقاءاتابعت شريطا وثائقيا حول       

  . فتساءلت عن حضارتھا، كما أبھرتك قوتھا العسكرية  المدنية و السلطة الدينيةسالطينھا في أيديھم بين السلطة 

  لقد حقق العثمانيون حضارة عظيمة من انجازاتھا :  -1  السندات :

   .بناء المساجد و المدارس    -التصدي المد المسيحي        -توحيد العالم اإلسالمي     -
                                                                     

    ".  تعاقب على حكم الدولة العثمانية أربعـون حاكما  " -2   
       

تجيب فيه عن السؤال   أسطر07من  موضوعا تاريخيا، اكتب و السندات المقدمة على ما درست  بناءا التعليمة :

  .الذي تبادر إلى ذھنك 

 عن أستاذ المادة    بالتوفيق                                                     .

 ة واحـدةساعــــــالمدة :     م2017ه/1439:  لسنة الدراسيةا
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  متــوسط  ثالثةلاالسنـة  المستوى :                                الشهيد قزقوز بن ذهيبة * السور الجديدة *متوسطة  

  

  الجغرافيا  األول في مــــــادة    اإلختبار

                                            
                              

                                                                    ن)16( : الجزء األول

  ن)  04(                                                              .  اشرح المصطحات التالية   : ألولؤال االس  

                                                  التھيئة اإلقليمية     - ون         ـويلنغت     -ميالنيزيا        -أوقيانوسيا     -

  

  ن)06( أجب عن األسئلة التالية  :                                                                      :  ثانيالسؤال ال

 كم تبلغ مساحة قارة أوقيانوسيا   ؟ -1

 لمساحة أوقيانوسيا ؟حّدد نسبة مساحة كل من أستراليا  و نيوزيلندا  بالنسبة  -2

                                   فيجي  –ماريانا  –ساموا  –حّدد المجموعات الجزرية للجزر التالية : غينيا الجديدة      -3

  ن) 06(                        ." مع تصحيح الخطأ في العبارات التالية  خطأ" أو  "صح ضع "   :  ثالثالسؤال ال

 تقع سھول أوقيانوسيا قي الجھة الشرقية  -

 تحتل أستراليا المرتبة الثانية في إنتاج الذھب  -

 صفة اإلستواء لقارة أوقيانوسيا جعلتھا تخلو من األشكال التضاريسية  -

  في إنتاج الصوف و تربية المواشي  ةزيلندا المرتبة الرابعوتحتل ني   -

  )ن04( الجزء الثاني :
تابعت شريطا وثائقيا حول  قارة أوقيانوسيا  ، فعرفت أنھا تزخر بموارد طبيعية ھامة ، إال أن موقعھا ضمن      

  .المحيطية  جعلھا من أصعب البيئات للعيش  البيئة

عاصير على طول الساحل ، فضال عن مواسم الجفاف الشديد و للعديد من األرض أستراليا ـتتع  " -1  السندات :

   "   بات حرائق الغا
                                                                     

    ". عرقلة البيئة المحيطية ألوقيانوسيا تحقيق التنمية اإلقتصادية    " -2   
       

توضح فيھا أھم الموارد الطبيعية   أسطر07، اكتب فقرة من و السندات المقدمة على ما درست  بناءا التعليمة :

  . ألوقيانوسيا  و مختلق الصعوبات الطبيعية التي تعاني منھا 
  

 عن أستاذ المادة    بالتوفيق                                                     .

 ة واحـدةساعــــــالمدة :     م2017ه/1439:  لسنة الدراسيةا
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