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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد                       وزارة التربية الوطنية                                 
  2017-2016: السنة الدراسية                                                   01:  رقم الذاتية فرض المراقبة

  03: عدد الصفحات   تاريخ وجغرافيا: المادة   لثة متوسطثا: المستوى 
  مفتش التربية الوطنية/ ذنين أحمدو بو   :إعداد

 

  التاريخ: أوال 
  ) نقطة  12: (الجزء األول 

  :السؤال األول 
  .معركة نافرين -الحروب الصليبية  -بنو مرين  -المغول  :عرف المصطلحات التالية     

  

  : السؤال الثاني 
  .ابن خلدون -نور الدين زنكي  - سنان باشا :الشخصيات التالية  عرف   

  

  : السؤال الثالث 
  :إليك الجدول التالي اربط كل حدث بالتاريخ المناسب     

  تاريخ وقوعه  الحدث
  1299 -  1  سقوط بغداد - 1
  1260 -  2  الحروب الصليبية - 2
  1510 -  3  احتالل األسبان لوهران  - 3
  1453 -  4  بالدولة العثمانية ارتباط الجزائر - 4
  1505 -  5  معركة نافرين - 5
  1291 - 1096 – 6  معركة جالوت - 6
  1509 -  7  احتالل األسبان للمرسى الكبير - 7
  1258 -  8  تأسيس الدولة العثمانية - 8
  1518 -  9  فتح القسطنطينية - 9

  1827 - 10  احتالل اإلسبان لبجاية -10
  

  : الرابع السؤال 
  .وضح ذلك .على مجموعة من النتائج األولية 1830االحتالل الفرنسي للجزائر عام أسفر   
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  )نقاط  08: (الجزء الثاني 
  : 01سند رقم 

توارثت األسرة الحفصية إمارة إفريقيا في ظل دولة الموحدين وتأسست دولتهم على يد زكريا بن أبي محمد بن أبي     
  .حفص

  : 02سند رقم 
  .الحفصية عالقات حسنة مع ملوك مصر والسودان كما حاولت تحسين عالقتها بملوك أوربا كانت للدولة    

  :  03سند رقم 
  .سقطت الدولة الحفصية على يد العثمانيين إذ استمال بربروس والي تونس محمد بن الحسن بالهدايا   

 

  :التعليمة 
تتبع فيها كيف تكونت الدولة الحفصية وبعض اعتمادا على السندات وعلى مكتسباتك القبلية، اكتب فقرة *     

  .انجازاتها واألسباب التي كانت وراء سقوطها وكيف خضعت للدولة العثمانية
  

  الجغرافيا: ثانيا 
  )نقطة  12: (الجزء األول 

  : السؤال األول 
  : ما يلي 3)الصفحة ( 01عين على خريطة القارة األوربية شكل 

  . دول ذات كثافة سكانية عالية) 03(ثالثة  -   
  .ذات كثافة سكانية متوسطة) 02(دولتين -   
  .ذات كثافة سكانية قليلة) 02(دولتين  -   

 

  :السؤال الثاني 
 .أربط كل جنس بخصائصه.إليك جدول يمثل األجناس المختلفة المكونة لسكان القارة األوربية وخصائصها     

  

  الخصائص  الجنس
  .شعر أشقر،عيون زرقاء،لون البشرة الفاتح قامة طويلة ، - 1  نس البحر المتوسطج -1
  .رأس عريض،عيون بينة وشعر أسود قامة متوسطة، - 2  الجنس النوردي -2
  .شعر أشقر وعيون المعة قامة متوسطة، - 3  الجنس األلبي -3
  .أسمرقامة متوسطة، شعر أسود،عيون بنية ولون البشرة  - 4  الجنس السالفي -4

 

  :السؤال الثالث
  .بين أسباب ذلك. تعرف اوقيانوسيا تباين واختالف في توزيع السكان  
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  :السؤال الرابع
   – 1991ديسمبر  10 - 1981جانفي  01- 1957مارس  25: ماذا تمثل التواريخ التالية في تاريخ أوربا     

  .2002جانفي  01 - 1995جانفي  01 
  
 

  : السؤال الخامس 
  .مشاكل التنمية في القارة األفريقية بين   

  

  )نقاط  08: (الجزء الثاني 
 من مجموعة من الجزر المتناثرة في المحيط  تتكون قارة اوقيانوسيا اصغر القارات الخمس، وهي  :01سند رقم 

  .الهادي ويقع معظمها في النصف الجنوبي من الكرة األرضية                
  .سكانها يتوزعون بشكل متباين وقيانوسيا بأنها أقل القارات سكانا وكثافة وأنتصنف قارة ا  :02سند رقم 
 زراعة وال صناعة  يعتمد سكان معظم جزر اوقيانوسيا على الزراعة وبعض الجزر ليس فيها ال:  03سند رقم 

  .سكانها على استخراج المعادن فيعتمد               
 

  :التعليمة 
  وأهم  ماتك القبلية، اكتب فقرة تبين فيها مظاهر التنمية االقتصادية في اوقيانوسيااعتمادا على السندات ومعلو

 .األقاليم الصناعية فيها
 
    
  
  


