متوسطة محمد الصديق بن يحي المسيلة
cem924.forumalgerie.net
السنة األولى متوسط

اختبار الثـالثـي الثاني
فـي مـادة التاريخ والجغرافيا

األربعاء  22جمادى األول 1437هـ
الموافق لـ  02مارس 2016م

رَبِِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ،وَيَسِِّرْ لِي أَمْرِي ،وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ،يَفْقَهُوا قَوْلِي

ساعة ونصف

التاريخ

السؤال األول

أربط بين الحضارة والموقع المناسب لها:

 الحضارة المصريةــــــ الحضارة الفينيقيةـــــــ الحضارة الرومانيةـــــــ -حضارة بالد الرافدين ـــ

الجزء األول

السؤال الثاني

 4 /4ن

ــــ في جنوب غرب آسيا على ضفاف نهري الدجلة والفرات.
ــــ في شمال شرق إفريقيا على ضفاف نهر النيل.
ــــ في جنوب غرب آسيا على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.
ــــ في جنوب وسط أوروبا في شبه الجزيرة اإليطالية.

عرفت الحضارات القديمة عدة تنظيمات سياسية (أنظمة الحكم)
قارن بين النظام الملكي والنظام االمبراطوري حسب الجدول التالي:
المقارنة

أوجه التشابه

 2 /2ن

أوجه االختالف

النظام الملكي
النظام االمبراطوري

قام المجتمع في الحضارة المصرية القديمة على أساس طبقي.
 أذكر طبقات التي تكون منها المجتمع المصري؟ (ذكراً فقط) -ما تعليقك(مالحظتك) على التنظيم االجتماعي في الحضارة المصرية؟

السؤال الثالث

الوضعية االدماجية

السياق:

 2 /2ن

 4 /4ن

خالل العصر القديم تمكن االنسان دخول الحضارة من بابها الواسع ،شملت مناطق مختلفة من العالم.
فطلب منك كتابة مقالة لتعريف بإحدى الحضارات القديمة ،لتساهم بها في المجلة المدرسية.
الجزء الثاني

السندات:
التعليمة:

السند(« :)1الشكل رقم ،1ص :2االمتداد الزماني لحضارات العصر القديم».
السند(« :)2الشكل رقم  ،2ص :2خريطة الحضارات القديمة».
اعتمادا على السندات ومعلوماتك السابقة اكتب فقرة:
تعرف فيها بإحدى الحضارات القديمة من اختيارك من حيث:
موقعها الجغرافي ،وامتدادها الزماني ،وأهم إنجازاتها
صفحة

2/1

حكمة االختبار :أَفْضَلُ األَيَامِ مَا زَادَكَ حُلْماً ،وَمَنَحَكَ عِلْماً ،وَمَنَعَكَ إِثْماً ،وَأَعْطَاكَ فَهْماً ،وَوَهَبَكَ عَزْماً.

الجغرافيا
السؤال األول
-1
-2
-3
-4

صحح الخطأ في العبارات التالية إن وجد ،وضع (صحيح) أمام رقم العبارة الصحيحة

 4 /4ن

(بدون إعادة كتابة العبارة الصحيحة)

الجبل أقل ارتفاعا من الهضبة التي يتراوح ارتفاعها بين  500م و1000م بالنسبة لمستوى سطح البحر.
الوادي دائم الجريان وأطول من النهر الذي يمتاز بعدم انتظام جريانه وقصره.
السهل أقل ارتفاعا من الجبل التي يزيد ارتفاعه على 1000م بالنسبة لمستوى سطح البحر.
البحر أكبر مساحة وأكثر عمقا من المحيط.
المحيط

السؤال الثاني
أربط القارة والمحيط بالمساحة التي
تقابلهما بمإل بيانات الجدولين التالين:
 4 /4ن

............
.............
...........
القطـبي الشـمالـي
القطـبي الجنوبي

صفحة

المساحة
مليون كم²
87
73
174
14
20

القارات
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
القطبية الجنوبية (انتاركتيكا)

2/2

حكمة االختبار :أَفْضَلُ األَيَامِ مَا زَادَكَ حُلْماً ،وَمَنَحَكَ عِلْماً ،وَمَنَعَكَ إِثْماً ،وَأَعْطَاكَ فَهْماً ،وَوَهَبَكَ عَزْماً.

المساحة مليون كم

10.5
44
42
30
8.5
12.5

2
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ربط بين الحضارة والموقع المناسب لها:

الجواب األول

التاريخ

 الحضارة المصريةــــــ الحضارة الفينيقيةـــــــ الحضارة الرومانيةـــــــ -حضارة بالد الرافدين ـــ

 4 /4ن

ــــ في جنوب غرب آسيا على ضفاف نهري الدجلة والفرات.
ــــ في شمال شرق إفريقيا على ضفاف نهر النيل.
ــــ في جنوب غرب آسيا على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.
ــــ في جنوب وسط أوروبا في شبه الجزيرة اإليطالية.
 2 /2ن

مقارنة بين النظام الملكي والنظام االمبراطوري حسب الجدول التالي:

الجواب الثاني

المقارنة

أوجه االختالف

أوجه التشابه

النظام الملكي

السلطة المطلقة بيد الملك ،الحكم وراثي

النظام االمبراطوري

السلطة المطلقة بيد االمبراطور ،الحكم وراثي

يحكم شعب واحد ،في رقعة جغرافية محددة
يحكم شعوبا عديدة ،في رقعة جغرافية واسعة

 طبقات التي تكون منها المجتمع المصري هي :الطبقة الحاكمة ،طبقة العامة ،العبيدالجواب الثالث

 2 /2ن

 -تعليقي(مالحظتي) على التنظيم االجتماعي في الحضارة المصرية :غياب المساواة والعدل

الوضعية االدماجية

اعتمادا على السندات ومعلوماتك السابقة اكتب فقرة تعرف فيها بإحدى الحضارات القديمة من اختيارك

 4 /4ن

من حيث :موقعها الجغرافي ،وامتدادها الزماني ،وأهم إنجازاتها
المعيار
المالئمة
األسلوب
المنهجية
االتقان

العالمة

المؤشرات
-

كتابة فقرة :تعريف بإحدى الحضارات القديمة،
تشتمل على موقعها الجغرافي ،وامتدادها الزماني ،وأهم إنجازاتها
استخدام مصطلحات تاريخية

-

تحتوي مقدمة ،عرض ،خاتمة
تسلسل منطقي لألفكار
خط واضح مقروء ،نظافة الورقة
أفكار من إبداع التلميذ

1
1
1
1

الجغرافيا
تصحيح الخطأ في العبارات التالية إن وجد:

الجواب األول

..

الحكم
خطأ
خطأ
صحيح
خطأ

الرقم
-1
-2
-3
-4

تصحيح الخطأ في العبارة إن وجد
الجبل أكثر ارتفاعا من الهضبة التي يتراوح ارتفاعها بين  500م و1000م بالنسبة لمستوى سطح البحر.
النهر دائم الجريان وأطول من الوادي الذي يمتاز بعدم انتظام جريانه وقصره.
السهل أقل ارتفاعا من الجبل التي يزيد ارتفاعه على 1000م بالنسبة لمستوى سطح البحر.
المحيط أكبر مساحة وأكثر عمقا من البحر.
المحيط

الجواب الثاني
ربط القارة والمحيط بالمساحة التي
تقابلهما في الجدولين التالين:

 4 /4ن

 4 /4ن

األطلسي
الهندي
الهادي
القطـبي الشـمالـي
القطـبي الجنوبي

المساحة
مليون كم²
87
73
174
14
20

القارات
أوروبا
آسيا
أمريكا
إفريقيا
أوقيانوسيا
القطبية الجنوبية (انتاركتيكا)

حكمة االختبار :أَفْضَلُ األَيَامِ مَا زَادَكَ حُلْماً ،وَمَنَحَكَ عِلْماً ،وَمَنَعَكَ إِثْماً ،وَأَعْطَاكَ فَهْماً ،وَوَهَبَكَ عَزْماً.

المساحة مليون
كم2
10.5
44
42
30
8.5
12.5

