
    

نقاط ( 60اجلزء األوّل : )
الدّول في كل مجموعة من المجموعات التاليةمي، قدم أمثلة عن عدد الما هو المجال الجغرافي للعالم االس – 1

 يوية، األوروبية(.)اإلفريقية ، اآلس
 .ما المقصود بحروب القرم؟ – 2
 الفة اإلسالمية بطرق مختلفة . إمالء الجدول التالي لتبين ذلك.خدخلت عدد من الدول تحت ال – 3

 طريقة االنضمام تاريخ االنضمام المنطقة
الشام

الحجاز
ائرالجز 
ليبيا

اجلزء الثاني :
السندات : 

كانت الدولة العثمانية من وجهة النظر الدينية دولة أسالمية يحكمها سلطان مسلم، ويسود فيها الشرع  – 1
فريقي دخلت في حوزتها شعوب ، وأمم تدين بمذاهب   ااإلسالمي، ونتيجة لفتوحاتها الواسعة في آسيا وأوروبا، وا 

لسكان والحالة هذه ينقسمون إلى فئتين ، مسلمين وأهل الذّمة ...."، وأصبح امختلفة 
دون ما تدخل  من  هتقوم على أساس ترك األمور في الواليات على ما هي عليسفة الحكم العثماني ت فل" كان – 2

 جانب الحكومة في حياة الناس، على أن يكون ذلك في إطار التبعية للسلطان العثماني.."
 ز نوار / تاريخ العرب المعاصرعبد العزي   

4602(                         ديسمرب  TCSTاملستوى: األوىل ثانوي )جذع مشرتك علوم  

اختبار الفصل األول  يف مادة  التاريخ واجلغرافيا   33سا30:املدة



التعليمة:
 من خالل السندات ومعلومات القبلية .

 استخلص الفكرة الرئيسية من كل سند -أ
أبرز عناصر القوة في العالم اإلسالمي في هذه الفترة–ب 

اجلغرافيا 

نقاط ( 60اجلزء األول ) 
 يلي : أجب على ما

 .)مع شرح مختصر(أذكر مكّونات )أساسيات( الخريطة – 1
 ما المقصود باإلحداثيات الجغرافية؟ في ماذا تظهر أهمّيتها؟ – 2
كلم ، في حين وجدت عند  قياساها على  840هي   عنابةذا علمت أّن المسافة بين مدينة الجزائر ومدينة  إ– 3

 ؟هو مقياس هذه الخريطة سم. ما 5الخريطة  
 يبرز الجدول التالي مساهمة الصين في اإلنتاج الزراعي العالمي  – 8

 القطن الشاي الذّرة األرز القمح المحصول
 %32 %28 %14 %32 %11 %النسبة 

 التعليمة :
.% 5سم يمثل 1، بحيث * مثل النسب بأعمدة تكرارية

 .الرسم  لىمالحظاتك عتعليقك و *قدم 

ثاني :اجلزء ال
السند : 

للبترول " ثم وقعت  تضاعف سعر البترول الخام أربع مرات ، بقرار من "منظمة الدول المنتجة والمّصدرة 1713في عام " 
مرة .وقد أّدى ذلك إلى ارتفاع مفاجئ للنفقات بالنسبة للدول  17حيث تضاعف سعر البترول الخام ب  1717أزمة ثانية عام 

 على البترول، مما غير مجرى نموها االقتصادي التي تعتمد اقتصادياتها
 ، مما زاد من حّدة مشاكلها وصعوبة نموها..'االستدانةرة إلى طوجدت مثال دول أوروبا الشرقية نفسها مضف 

 931مجلة إفريقيا آسيا العدد       
 : التعليمة

       .* ماهي طبيعة هذا النص ؟    ضع له عنوانا
 .أذكر أمثلة عن مصادر الطاقة*

يجابا على الدول المنتجة  * اشرح كيف تؤثر هذه األزمات سلبا على الدول المستوردة مثل دول أوروبا الشرقية، وا 
 .والمصدرة مثل الجزائر


