
 

 
 خــاريــأوال: الت

  ن(6الجــزء األول)

أراد زميلك إعداد بحث حول منجزات  و فتوحات الدولة العثمانية  و توسعاتها حيث : (ن3ى )ــة األولــالوضعي

كما عثر على صور  و وثائق من بينها هذه الوثيقة التي  محمد الفاتحتمكن من جمع معلومات معظمها عن 

 حيث استعصى عليه فهمها من أجل توظيفها ضمن بحثه. القسطنطينيةتتعلق بمدينة 

 المطلـــوب: 

 .ما تحته سطر اشرح -1

 نوع هذه الوثيقة. وضح-2

 ما نوع الحدث الذي تبينه ؟ حدد تاريخه.3

 أذكر نتيجتين لهذا الحدث.-4

مرت الدولة العثمانية بأحداث : (ن3ة )ــة الثانيــالوضعي

 ذات داللة:

 المطلـــوب: 

 أكمل الجدول -1

 تاريـــــخـــه الحــــــــدث

 ................................................ تأسيس الدولة العثمانية

 م1517 ............................................

 ................................................ سقوط الخالفة العثمانية

 أذكر القارات التي استطاع العثمانيون بسط نفوذهم فيها. -2

 ن(4)ثانيالجــزء ال

 الوضعية االدماجية: -

قرأ زميلك في كتاب عن الدولة العثمانية " أن للعثمانين دورا كبيرا في حماية المسلمين و توحيد السياق: 

 شملهم و إعادة مجدهم .

: " كان ال عثمان بجيشهم الجديد درعا واقيا ضد خطر الروم و المغول و الشيعة  و االسبان و السنــد

 ين......"البرتغاليين على المسلم

أسطر وضح دور العثمانين في حماية المسلمين  و إعادة مجد و هيبة الدولة  10: في فقرة من ةــلتعليما

 اإلسالمية.

 م  2021/2022 الدراسية:السنة                                            متوسـط3 :المستـــوى

 ســــا2المـــــــــدة:       األول في مادة التاريخ والجغرافياالفصــل  اختبار                    

ائر
جز

ي ال
یم ف

لتعل
ة وا

ربی
م للت

حسا
ة ال

دون
م

    
    

    
   w

ww.h-
on

ec.
co

m   



 

 

 ثانيــا: الجغرافيــا 

 ن( 6الجــزء األول)

جيوغرافي شريط وثائقيا عن العالم الجديد قال فيه المذيع " أن  بثت قناة ناسيونال: (40) ة األولــىالوضعيــ

رية استطاعت بعض زر مساحتها و طبيعتها الجغتمثل بيئة جغرافية متعددة الموارد بالرغم من ص أوقيانوسيا

 التي تتبعها ".تهيئة اإلقليم التنمية و تحقيق تطور كبير بفضل سياسة  معيقات دولها تجاوز

 المطلـــوب: 

 ح ما تحته خطإشر -1

 فقط( 2أذكر المعيقات التي تعاني منها القارة )  -2

زراعة  –تربية المواشي ) المارينوس(  –زراعة القمح  –أكمل الجدول بما يناسبه : صناعة الورق  -3

 السياحة. –صناعة الخشب  –الموز 

 إقليم الجزر المدارية إقليم نيوزيلندا إقليم استراليا

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

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

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

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

 

 دول األولى( 5) للصوف إليك جدول يمثل حصة اإلنتاج العالمي : ن(2الوضعيــة الثانيــة )

 %حصة االنتــاج العالمــي  البــلـــــد

 25 استراليا

 18 الصين

 17 الواليات المتحدة االمريكية

 11 نيوزيلندا

 03 االرجنتين

 مثل أرقام الجدول بأعمدة بيانية -1
 %5سم                             1المقياس : 

 الصوفأبرز العوامل التي ساعدت استراليا على تصدر الترتيب العالمي في انتاج  -2
 ن(4الجــزء الثاني)

شاهدت شريطا وثائقيا حول قارة افريقيا اكتشفت من خالله انها تتمتع بموقع هام و بخصائص طبيعية متنوعة 
 لذلك قررت انجاز بحث حول الموضوع.

 دة التي تخلو من المناطق الباردة قليلة التعرجات و الجزر تقع : " افريقيا القارة الوحي01السنــد 

 في متوسط العالم ....."               

 حوافها قائمة او شديدة االنحدار...."  صف افريقيا انها هضبة كبيرة الن: " تو02السنــد 

  من الكتاب المدرسي                                                                                    
 أسطر تبرز من خاللها ما جاء في  10ما درست أكتب فقرة من  السندين و: انطالقا من التعليمـــة

 بحثك             
 
 

 ــــق************************** بالتـوفيــــــــــــــــــــــ
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 التـــــاريـــخ :أوال

 ن( 6الجزء األول )

 :(30) ــة األولــىالوضعي

سابع السالطين يلقب بمحمد الفاتح تولى  الثانياد ر: هو محمد بن السلطان ممحمد الفاتح - -1

 ن(0.5سنة اهم اعماله فتح القسطنطنية. ) 22الخالفة و عمره 

م جعلها االمبراطور  335: قديما تعرف بقرية الصيادين و تسمى بيزنطة . في عام القسطنطنية -

 (0.5قسطنطين عاصمة لالمبراطورية الرومانية.الشرقية )

 (0.5نوع الوثيقة : هي خريطة تاريخية ) -2

 (0.5نطنية )تح القسطفالحدث الذي تبينه هو :  -3

 (0.5م ) 1453 تاريخه :                 

    نشر اإلسالم في أوروبا - توسيع رقعة الدولة اإلسالمية   -نتيجتين له:  -4

 للعالم اإلسالمي إعادة المجد  -       ن(0.5) القضاء على خطر الروم -   

 سقوط اإلمبراطورية البيزنطية -

توحيد اإلمبراطورية العثمانية في اسيا و  -

 ن(0.5أوروبا  )

     

 :(ن3ة )ــالثانية ــالوضعي

 ن(1.5) -1

 تاريـــــخـــه الحــــــــدث

 .م 1299 الدولة العثمانيةتأسيس 

 م 1517 . إعالن الخالفة العثمانية

 م 1924 سقوط الخالفة العثمانية

 

 القارات التي استطاع العثمانيون بسط نفوذهم فيها هي: -2

 ن(1.5أسيا  )  –افريقيا  -أوروبا  

 جابة النموذجية اإل
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أسطر تتضمن دور العثمانيين في حماية المسلمين و  10كتابة فقرة من : ن( 4الجزء الثــاني )

 إعادة  مجد الدولة اإلسالمية  و ذلك من خالل:

 * إعادة توحيد المسلمين و احياء الخالفة  و استكمال الفتوحات .

 *حماية العالم اإلسالمي و تامين حدوده من مختلف االخطار .

 المقدسة و تجارة المسلمين في البحر المتوسط. * حماية قوافل الحج و األماكن

 ثانيــا: الجغرافيــــــا

 ن( 6الجزء األول )

 :(40) ــة األولــىالوضعي

و يطلق " و تعني البحر الذي يحيط باألرض Océanتعريف اوقيانوسيا : مشتقة من الكلمة " -1

 ن(.0.5س ) عليه باليونانية  أوقيانو

 ن(0.5) المعيقات: العراقيل و المشاكل -2

تهيئة اإلقليم: عملية تنظيم للمظاهر الجغرافية و البشرية و االقتصادية على مستوى اإلقليم  -3

 ن(0.5)

 ن(0.5معيقات التنمية : * صغر حجم القارة  و طابعها الجزري ) -2

 ن(0.5* ضيق المساحات الزراعية )                       

3-  

 الجزر المدارية إقليم إقليم نيوزيلندا إقليم استراليا

 ن(0.25تربية المواشي ) -

 ن(0.25زراعة القمح )-

 ن(0.25صناعة الخشب ) -

 ن(0.25صناعة الورق ) -

 ن(0.25زراعة الموز + البن الكاكاو) -

 ن(0.25االعتماد على السياحة ) -

 :(20ة )ــة الثانيــالوضعي

 ن(0.5( العوامل التي ساعدت استراليا على تصدر دول العالم في انتاج الصوف هي : )2

 استغالل طابع المروج و المراعي الواسعة بتربية  األغنام -

 اتباع التكنولوجيا الحديثة في الري  -
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