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السنة الدراسية 1438:ه 2017/م

متوسطة مولود قاسم نايت بلقاسم – بريان -

المدة  :ســـــــــــــــــــــــاعة ونصفçb

المستوى  :السنة األولى متوسط

إختبار الفصل األخير في مادة التاريخ والجغرافيا
القسم 1 :متوسط

االسم واللقب :

العالمة :

s

التاريــــــــــــخ

am
الجزء االول

الوضعية األولى

ضع ( نعم ) أو (ال ) أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ ان وجد (2.5ن)

/e
x

429( /1م) هو تاريخ سقوط مملكة قرطاجة على يد اإلحتالل البيزنطي ()................

m

 /2من منجزات حضارة بالد الرافدين * الكتابة المسمارية * ().........................

n.
co

 /3إتسمت سياسة الوندال تجاه سكان بالد المغرب بالظلم والجبروت والقتل ()...........

ca
tio

 /4من عوامل قيام الحضارة المصرية إستغالل ثروات المستعمرات ().............

حلبات
المصارعة

ed
u

الوضعية الثانية

صنف المنجزات الحضارية االتية حسب الجدول الموالي (3.5ن)
الحضارة القرطاجية

الحضارة اليونانية

الحضارة الرومانية

y-

en
c

صناعة
االصباغ
االرجوانية
والسفن
ميناء قرطاجة
الكوليزيوم
األلعاب
األولمبية
البارثنون
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2
الوضعية الثالثة

أكمل الخريطة التالية من خالل وضع مفتاح وأسماء الحضارات القديمة (2ن)
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/e
x
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الوضعية االدماجية 4ن

ca
tio

n.
co

الحضارات القديمة

التعليمة

( ...............الجدير بالذكر أن الرومان إشتهروا عبر التاريخ بإنتصاراتهم الحربية
وبقوة جيشهم وأسلحتهم وولعهم بالحروب والتوسع)
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c

السند الثاني

(لقد توسعت اإلمبرطورية الرومانية في أجزاء واسعة من العالم القديم بما فيها الشمال
اإلفريقي )

y-

السند األول

ed
u

عرفت بالد المغرب القديم سلسلة من الموجات االستعمارية تعددت دوافعها بتعدد أنواعها غير أن الممالك الوطنية
التي قامت بها ومن خالل أهالي المغرب كانت لهم ردود أفعال قوية ومختلفة تجاه مختلف المستعمرين ومن بين
تلك الموجات اإلحتالل الروماني .

من خالل السندات ومكتسابتك القبلية أكتب فقرة ال تتجاوز  10اسطر تبرز فيها دوافع
الرومان إلحتالل بالد المغرب وسياستهم تجاه سكانها وردود أفعال األمازيغ تجاه اإلحتالل
الروماني

( اإلجابة خلف الورقة األخيرة )
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إقلب الصفحة
............/...........

3

الجغرافيا
الوضعية األولى

أكمل الجدول التالي  :تعاني الدول النامية من عدة مشاكل في التنمية (2.5ن)

اإلستدانة من البنوك العالمية  ،الحروب االهلية  ،اإلعتماد على إقتصاد المورد الواحد ،الزالزل  ،تزايد ظاهرة الوفيات

مشاكل إقتصادية

s

مشاكل إجتماعية

مشاكل طبيعية

am
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 /2أذكر  4حلول لمعالجة مشاكل التنمية في العالم النامي 2( :ن)

الوضعية الثانية

n.
co

m

1

إليك جدول يمثل الكثافة السكانية للدول التالية (1ن)

الجزائر

2.381.741

40.5.000.000

مصر

1.101.000

80.0000

المطلوب  :أحسب الكثافة السكانية كل من الجزائر ومصر
الوضعية الثالثة
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الدولة

المساحة (كلم)2

عدد السكان بالمليون
نسمة

الكثافة السكانية في كلم2

ضع بـــــــ ( صحيح ) أو ( خطأ) في الجمل التالية فيمايلي (2.5ن)

y-

 /1المدن المليونية هي التي فاق عدد سكانها مليون نسمة مثل طوكيو ()...............................

 /3البترول مورد متجدد()........................
 /4الكوارث الطبيعية سبب من معيقات الدول النامية ()...............
 /5صناعة األواني الخشبية صناعة حديثة ().......................
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 / 2يمكن لإلنسان في المنطقة الباردة أن يمارس نشاطه مثل زراعة النخيل ()...............

بالتوفيق أساتذة المادة
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