متوسطة - ************************* :

االسم واللقب 2017-2016 ......................................:

اختبار الثالثي الثالث في مادة التاريخ والجغرافيا

المستوى  1 :متوسط رقم........:

 1:30ســــا

تــــــــاريخ 13(:ن)
الجزء األول (13ن).
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السؤال األول  04 (:ن)
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 – 1عرف الحضارة :
.................................................................................................................................................
......................................................................... .....................................................................
 -2اذكر ثالثة عوامل مهمة ساعدت على قيام وازدهار الحضارات القديمة :

السؤال الثاني 05(:ن)
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........................................./.................................................../............................................

 ظهرت قديما  05حضارات كانت تتواجد في مواقع جغرافية إستراتيجية في العالم .حدد من خالل الخريطة هذه الحضارات الخمس حسب األرقام .
 الحضارة المصرية ).........( : حضارة بالد الرافدين )........( : -الحضارة اليونانية :

()........

 -الحضارة الرومانية )........( :
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 -الحضارة القراطيجية )........( :

الجزء الثاني (04ن):الوضعية اإلدماجية.

y-

 تعرضت منطقة شمال إفريقيا لالحتالل الروماني ثم الوندالي  ،حيث اختلف االحتالل األول عن الثاني من حيث المواجهةواألسلوب وحتى طريقة الدخول .
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":مر االحتالل الروماني بثالث مراحل بداية من (146ق م) حتى سيطر على جميع أراضي بالد المغرب سنة ( 40م)"
السند َ 01
السند  " :02إذا كان الوندال قد انطلقوا من اسبانيا في احتاللهم لبالد المغرب عكس روما ...فقد تميز وجودهم بنوع من المسالمة
مع األهالي  ،حتى تمكنوا من السيطرة على جميع أراضي شمال إفريقيا وطرد روما منه سنة (  439م)".

 التعليمة  :على ضوء ما درست والسندات المقدمة  ،أكتب فقرة من  08إلى  09أسطر تحدد فيها المراحل التي مر بها هذيناالحتاللين وطريقة كل منهما .
1
مالحظة  :اتبع منهجية الوضعية اإلدماجية ( مقدمة – عرض – خاتمة )
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اقلب الصفحة.......

.......................................................................................................................................... ....
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................
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عرف مايلي :

n.
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السؤال األول  03 :ن

الجغرافيا(07ن):

 التـنمـية .....................................................................................................................:

ca
tio

 البــيـئـة .....................................................................................................................:
 أذكر البيئات الجغرافية ( النطاقات) الثالثة الموجودة على سطح الكرة االرضية :

.......... ........................./.........................................../..................................................
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السؤال الثاني  04( :ن)
أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد  04 ( .ن)

ـ من بين حلول مشاكل التنمية االعتناء بالتعليم والتكنولوجيا ................................................................/............ :

y-

ـ البترول طاقة متجددة ............................................................................................................../...........:
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ـ الطاقة الشمسية طاقة متجددة ................................ ............................................................./......:

ـالغاز طاقة غير متجددة ................................................................................................................/... ......:
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بالتوفيق
.......

