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 نقاط( 60الجزء األول:) 

 نقطة 5.1                                                        القسطنطينية -االنكشارية  – الدولة العثمانيةيلي: اشرح ما  -1

 

 نقطة 5.1                          المجيد الثاني   عبد  –إسماعيل الصفوي  –فرانسوا األول : عرف الشخصيات التالية -2
 

 

  نقطة 5.1                                                                                                  أكمل الجدول التالي: -3

 التاريخ الحدث

 1221 

  بغداد-انشاء سكة حديد برلين 

 1181 

 

 نقطة   5.1                           اسبانيا – فرنسا – ألمانيا: التالية القوى االوربيةالمرفقة وقع  أورباخريطة  على -4

   

 نقاط( 64:) الثانيالجزء    

تعرف  متيازات التيالللحصول على ااجزاء الخالفة العثمانية لذلك تسابقت  على تقسيمحريصا  القوى األوربية تكان      

                                                    ......االقتصادية في شكل تعاوند سلسلة من االتفاقيات الدينية وتاريخيا بعق

 : من خالل الفقرة أعاله ,ومن خالل ما درست ,أكتب مقاال تاريخيا تبين فيه: المطلوب

 .مظاهر التدخل األجنبي في شؤون العالم االسالمي -1

 على الدولة العثمانية انعكاسات االمتيازات -2

  

 

 

 

.............................:ثانوية  2622-2622الموسم الدراسي:    مادة في األولفصل ال اختبار 

ساعة  62المدة:   علومأولى ج م القسم:   والجغرافيا التاريخ  

 التاريــــخ
2622ديسمبــــر  أجب بخط واضح وتجنب الشطب  
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 نقاط( 60الجزء األول:) 

   نقطة 5.1                                                  الدائرة النسبية – خطوط الطول -  الخريطةيلي: اشرح ما  -5

                                                

   4002/  4002إليك جدول يمثل نسب اإلنتاج ألهم الدول المصدرة للقمح خالل الموسم الفالحي   -2

 

 األرجنتين أستراليا كندا االتحاد األوربي الو . م . أ البلد

اإلنتاج بالنسبة 

 المئوية

15.53% 19.67 % 20.35 % 9.6 % 5.09 % 

 

 نقاط 30                        سم                عمود  .  1مثل معطيات الجدول بأعمدة بيانية مقياس الرسم  :  -المطلوب :     

 .  % 2سم                 1                                                                           

 ةظهرا فكم تكون الساعة في مدينة االسكندرية الواقع 12هي  غرينتش في لندناذا كانت الساعة في مدينة  -

 نقطة 5.1                                  ؟                          درجة شرق جرينتش 33على خط طول 

 نقاط( 64الجزء الثاني:)      

من المساحة الكلية اي  %30في مساحة ال تتجاوز  %52"...يتمركز أغلب سكان الجزائري في شمال البالد بنسبة :الوثيقة   

تزيد عن ذلك في المدن الكبرى كالعاصمة و وهران  بل  2ن/كلم 333 – 133في المنطقة التلية و يبلغ السكان في هذا القسم 

من مساحة الجزائر, حيث االراضي  %30سكان في منطقة الهضاب العليا التي تمثل المن  %22و ينتشر  و قسنطينة.

في الصحراء التي تحتل  2ن/كلم 13 – 31في حين الباقي  2ن/كلم 133 – 13الرعوية و تتراوح الكثافة  السكانية ما بين 

 .المصدر: كتاب السنة الثانية                                         من المساحة الكلية  " 18%

 

 النص بطريقة منهجية استقرئ -المطلوب:       

2622ديسمبــــر  أجب بخط واضح وتجنب الشطب الجغرافيا  
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