
 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية 

1955أوت  20ثانوية      2017-2016السنة الدراسية :  

  آداب مشترك  المستوى :أولى جدع                                                                                                                              

  اختبار الثالثي الثاني في مادة التاريخ والجغرافيا

         : يخالـــتار

  تالية :حدد مفاھيم المصطلحات ال -1 :الجزء األول    

  الجيش اإلنكشاري  –الغرب بايلك  –بايلك الشرق 

  )1 (خريطة المرفقة رقم دار السلطانوتيطري كل من بايلك الوقع على الخريطة المرفقة  -2

  امأل الفراغات التالية   -3

  

  

  

 الجزء الثاني:

بجملة من العوامل  16م ومطلع القرن  15تأثر الوضع االجتماعي للجزائر مع نھاية القرن  -اإلشكالية 
 الداخلية والخارجية 

: *...جاء العثمانيون  بطرق صوفية لم تكن معروفة كما ادخلوا المذھب الحنفي وانشأوا األحباس 1السند
 أھمھا أوقاف سبل الخيرات..*

لمدن الساحلية الجزائرية عدد كبير من المھاجرين وأشھر المدن التي حلو بھا :*....حل بمعظم ا2السند
شرشال ، تنس ،مستغانم والجزائر ودلس وبجاية وعنابة فاستوطنوا وأسھموا في الحياة االجتماعية 

 بإدخال عنصرين رئيسيين...*

برز فيھا العوامل الخارجية التعليمة: استعن بالسندين ومكتسباتك القبلية لكتابة فقرة ال تتجاوز صفحة ت
  التي أثرت في المجتمع الجزائري ومظاھر تأثيريھا

   الجزء األول :                         مادة الجغرافيا: 

  حدد مفاھيم المصطلحات التالية  -1

  البيئة المحيطية –الجوي الضغط 

  )2(الخريطة المرفقة رقم إليك خريطة العالم الصماء وقع عليھا البيئة الصحراوية  -2
   2005ل التالي يمثل درجات الحرارة في واليتي جيجل وورقلة سنة جدواليك إل -3

  د  ن  أ  س  أ  ج  ج  م  أ   م  ف  ج  الشھور
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  ........................  سقوط دولة الموحدون
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  2005المصدر :محطة األرصاد الجوية قسنطينة                               (درجة مئوية)  الوحدة 

 معطيات الجدول بمنحنيين بيانيين في مجال واحد بمقياس رسممثل  -1
                 سم         شھر 1       -         مْ 5سم         1  

 خصائصهوبين (مناخ المدينتين)المعالج في الجدول المناخ  أبرز طبيعة -2
 (مناخ المدينتين)) ھذا المناخ  2وقع على( الخريطة المرفقة رقم  -3
صباحا كم تكون في المدينة 10شرق غرينيتش ادا كانت الساعة فيھا ° 5تقع جيجل عل خط طول  -4

  غرب غرينيتش°  75كندا تقع على خط طول 

  الجزء الثاني 

تعد غابة األمازون واحدة من أعظم الغابات في العالم  تسمى رئة العالم، لما تتوفر عليه من موارد   
  سطحية وباطنية لكنھا تعاني اليوم من االستغالل المفرط الالعقالني لخيراتھا من قبل االنسان

  اكتب مقاال جغرافيا تبرز فيه  على مكتسباتك القبلية اعتمادا  المطلوب

  اط االنسان في ھذه البيئة وتأثير ذلك عليھاتقييم نش -
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