االسم واللقب.................................... /قسم 1م ....

اختبار الفصل الثاني في مادة التاريخ والجغرافيا

متوسطة ......................................

يوم 2017/02/27 :

المدة ساعة ونصف من ) 11.45 – 10.15

أوال مادة التاريخ ) 10ن (
إليك المصطلحات األربعة ) المحيط األطلسي  -مصر  -جنوبا  -البحر األبيض المتوسط (

التمرين األول ) 04ن(

s

وظف كل واحد في مكانه المناسب من أجل تكملة النص التاريخي اآلتي '' :تمتد بالد المغرب القديم من  .......................................شماال إلى
الصحراء الكبرى  ،...............ومن  ................شرقا إلى  .......................غربا  ،وتتميز بوجود سلسلتي األطلس التلي والصحراوي ''
التمرين الثاني )  04ن(

m

اربط كل مفھوم تاريخي بسھم مع مدلوله معتمدا على ما درست :
 -لفظ يعني عند اإلغريق أو ) اليونان( البدو الرحل غير المستقرين.

النوميد

/e
xa

البربر

 -تسمية تعني كل بعيد أو غريب لم يساھم في بناء وتطوير الحضارة الالتينية .

األمازيغ

 -اسم أطلق على أرض وسكان شمال إفريقيا وتعني الرجال األحرار .

الجرامنت

 -قبائل الواحات .

n.
co
m

التمرين الثالث ) 02ن(

أجب بعبارة ) صحيح أو خطأ ( في نھاية كل جملة مما يلي:

 -1الفينيقيون أمة بحرية اشتھرت بالتجارة ھاجروا من موطنھم األصلي لبنان واستقروا بسواحل تونس وأسسوا مدنا مثل قرطاجة ................. .
 -2الرومان كونوا دولة بحرية اقتصادھا قائم على الزراعة  ،بينما قرطاج دولة برية يقوم نشاطھا على التجارة.

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

 -3يعتبر الملك سيفاكس من أقدم ملوك نوميديا الغربية) الماسيسيل(  ،التي شھدت في عھده تطورا وقوة معتبرة.

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

 -4ماسينيسا حكم مملكة نوميديا الشرقية)الماسيل( من  203إلى  148ق م وفرض عليھا سياسة مكنتھا من التفوق والرقي والوحدة................... .

ca
tio

ثانيا مادة الجغرافيا )  10ن(
التمرين األول)  06ن(

إليك مجموعة من األقاليم المناخية صنفھا حسب الجدول الموالي ) إقليم البحر األبيض المتوسط – اإلقليم المحيطي –
إقليم التندرا-

إقليم التايغا –

اإلقليم االستوائي –

المنطقة الحارة

اإلقليم المداري (

المنطقة المعتدلة

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

القارة

المطلوب  -1 :استخرج رتبة كل قارة حسب الجدول

) 03ن(

الجواب....................2 .......................1 /

أسرة االجتماعيات يسعدھا كثيرا نجاحكم

 742مليون ن

.......

أوقيانوسيا

 38مليون

ن

.......

آسيا

 4.3مليار

ن

........

مريكا الشمالية

 565مليون ن

........

أفريقيا

 1.1مليار

ن

........

أمريكا الجنوبية

 407مليون ن

........

) 01ن(

 -انتھى  -بالتوفيــــــــــق للجميع.

1am.ency-education.com

en

 -2سم أول وثاني دول العالم سكانا

عدد السكان )مليون نسمة(

المرتبة

cy

الجدول يمثل التعداد السكاني حسب قارات العالم .

أوربا

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

-e

التمرين الثاني ) 04ن(

du

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

المنطقة الباردة

