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     ( اطنق  10:  ) تاريخ ال

  نقاط ( 06)  : الجزء األول       

 ن ( 02)      ب السنوات اآلتية ترتيبا صحيحا  :رت    -1

 ق.م . 3200  /    م   1 /    ق.م   7000  /  م   2021         

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

  

 ن ( 03)      :  بما يناسبه امأل الجدول  الموالي -2

 . لماسيلا  -ماسينيسا    – بوخوس األول   – الماسيسيل   – المور   -  سيفاكس          

 االسم الذي اشتهرت به أهم ملوكــــــــها المملكـــــــــــة

   نوميديا الشرقية -

   نوميديا الغربية -

   موريطانيا -

 

 ن ( 01)   االحتالل البيزنطي لبالد المغرب :د د اإلطار الزمني لكل من االحتالل الوندالي و ح -3    

 ....................................: الحتالل البيزنطيا   ......................................:  االحتالل الوندالي*/          

 (قاط ن 04: )الجزء الثاني 

ت الستعمارية تعددد المغرب القديم سلسلة من الموجات اقرأ أخوك في احدى كتب التاريخ ما يلي : ) عرفت بال          

 ..  فطلب منك أن تشرح له اكثر دوافعها بتعدد أنواعها ...(

 .( نظرا لخيرات بالد المغرب احتلت من طرف الرومان  : )  سند األولال 

   كتاب المدرسي .ال         (يوغرطةبقوة مثل  مقاومة  هقاومورفض سكان شمال افريقيا االحتالل و  ):   انيالسند الث

ل الروماني مبينا ألخيك أسباب االحتالفيها  تشرح أسطر  06كتب فقرة من درست أ ماين و اعتمادا على السند التعليمة :

 .ردود افعال السكان المغاربة.

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

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

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

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

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

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

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

 

 : ــةـــــالعالمــــــ                       ........................................... : م و اللقبـــساال

 .  .                                                                                 ...............  : ــمــــــــالقســــــ

 20                                                         ..........................................: ادةأستاذ الم

 اقلب الصفحة 2    1     
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                                (قاط ن 10 )  : لجغرافياا

 ن ( 04)  : ما يلي عرف -1

 البحار.................................................:................................................................................. 

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

 المحيطات .............................:............................................................................................... 

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

 التضاريس ......:................................................................................................................... 

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

 الجبال ...............................................................................:................................................ 

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

 ن ( 03)  : ما الفرق بين البحار المغلقة و البحار الداخلية. هات مثالين عن كل نوع -2

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

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

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

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

 ( قاطن 03)   : أكمل الجدول اآلتي  -3   

 المساحــــــة القـــــــــارة

 ................................... آسيـــــــــــا

 2مليون كلم 12  ....................................

 .................................. أوقيانوسيا

 .................................. أوروبا

 2مليون كلم 30  ...................................

 2مليون كلم 42 ...................................

 
 : قااااالوا في العلم و أهله  -

 ى أدالءُ ن استهدــعلى الُهدى لم     ***    ما الفضُل إاِل ألهِل العلِم إِنهُم 

 فالناُس َمْوتى وأهُل العلِم أحياءُ      ***    ه ــــٍم وال تطلْب بـــــْم بعلـــفق   

ي هللا عن ه – علي بن أبي طالب                                                    
 
 رض

 ** أستاذ المادة** ....... ........................ ** بالتوفيق للجميع**  
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الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 

مباركي قدور متوسطة :                                         وزارة التربية الوطنية                     

  2019-2018                               اريخ و الجغرافيا للسنة االولى : الت االختبار االول في مادة 
   

)نقاط 31:(الجزء االول 

ن)2( السؤال االول :

 قبل الميالد –المواقع االثرية  –علماء االثار  –اشرح مايلي : االثار 

 ن)4( السؤال الثاني :

 اربط بسهم 

 14الكربون المشع                                كشف االثار المغمورة تحت البحر    -1
 لكشف عمر العظام                                                    حلقات االشجار -2
 استأنس االنسان الحيوان                                            العصر الحجري القديم-3
 العصر الحجري االوسط                          مارس االنسان الزراعة                    -4

 
 

السؤال الثالث : (3ن)
على سطح الكرة االرضية و تحت البحر اذ يعتمدون  يهتم علماء االثار بالبحث عن االثار " 

على خطوات "
 ماهي خطوات دراسة االثار ؟-
 حسب ماذا يقسم العلماء عصور ماقبل التاريخ ؟ -

الوضعية االدماجية :  (4ن) 
السياق  "  زرتم متحفا لالثار القديمة والحظتم وجود بقايا بشرية تعود لعصور بعيدة 

 هذه االنسان خالل  معيشة بأنماط ،وربطها ثاراال هذه وتصنيف دراسة منكمفطلب.جدا
  الفترة

تختلف دراسة االثار حسب مواقع تواجدها السند 1: 
  

األدوات والظواهر وتحليلها بغية الحصول على اآلثار بدراسةيقوم علماء : 2السند
  .معلومات مثل: كيف صنعت األدوات وأين استخدمت

التعليمة : اعتمادا على السندات بين كيف يقوم علماء االثار  بدراسة وتصنيف االثار 
  .القديمة العصور في اإلنسان معيشة أنماط ،وتحديد

ن2(سؤال االول :السؤال االول :amالجزء االالجزء االول xa ععل–يلي : االثارح مايلي : االثار

ن)ن)44(ثاني :

m/
ة تحت البحرمغمورة تحت البحر    

                                  
                                         

                                     

رضية و تحتة االرضية و تحت البح

عيدة
هذه

e
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الجغرافيا : (7نقاط)
الجزء االول :

السؤال االول :
التضاريس –اشرح مايلي : البحار الداخلية 

السؤال الثاني :
رتب القارات حسب مساحاتها 

امريكا  -افريقيا –اوقيانوسيا  -اوربا–اسيا 

الوضعية االدماجية  :
السياق:

 " الحظت خالل تصفحك لموسوعة االطلس  ان مناطق من العالم يسودها فصل اليسود
في الجزائر فقررت البحث عن ذلك "

السند 1:

التعليمة :من خالل السندات و مما درست قدم عرض تشرح فيه النطاقات المناخية في 
نطاق العالم و ماهي مميزات كل 

en
cy

-ed
uc

ati
on

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
sرتب

او–اسيااسيا 

ت خالل تصفحكالحظت خالل تصفحك لxياق:السياق:xaالوضعية االدالوضعية االدماجي
فقررت البحثزائر فقررت البحث عن
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  متــوسط  ولىألاالسنـة  المستوى :                                الشهيد قزقوز بن ذهيبة * السور الجديدة *متوسطة  

  

  الجغرافيااألول في مــــــادة    اإلختبار

                                            
                         

      

                                                                    ن)16( : الجزء األول

  ن)08(                                                                                .أكمل الفراغ بما يناسبه   : ألولؤال االس

 ،مما وفرھا شروط.......... المجموعة الشمسيةفي  المرتبة ............. فھي تحتل .لألرض شكل ............ -

...و ينتج تعاقب ...حول .............في مدة................تعاقب الليل و النھار بسبب دوران.......... ينتج   -

                ................................ في مدة ..........ول ............ـب دوران األرض حـبسب  الفصول األربعة

  ن)04(                                                ) كواكب تنتمي للمجموعة الشمسية .4أذكر أربعة (  :  ثانيالسؤال ال

1 - ...................  2 - .................  3 - ...................  4 - ..............  

 ن)04(                                                                            إليك الخريطة التالية :  :  ثالثالسؤال ال

 أظھر على الخريطة خط غرينتش باللون األزرق و خط اإلستواء باللون األخضر  - 1
     2 -1سمي القارات    - 2

                                           
                                                                                               

  )ن04( الجزء الثاني :
بينما انت و زميلك جالسين على شاطئ البحر، ال حظتما شيئا صغيرا يظھر في األفق و شيئا فشيئا بدأ             

، فسألك زميلك لماذا لم تظھر السفينة كاملة منذ البداية.  يكبر ويظھر كامال ، فأدركتما أنھا سفينة صيد السمك  

                                                      ."   ليس مسطحا أظھرت رحلة ماجالن أن شكل األرض  " -1  السندات :

         ".تشرق لشمس من الشرق وتغرب من الغرب أما الزوال فيكون في المنتصف    " -2   

شكل  ولـدم فيھا شرحا لزميلك حـتق أسطر 06 ، اكتب فقرة من دات المقدمة ـو السنعلى ما درست  بناءا  التعليمة :

  بت العلماء ذلك .ثاألرض و كيف أ
   

 عن أستاذ المادة    بالتوفيق                                                     .الفقرة خلـف الورقة    تكتب مالحظة :

 ة واحـدةساعــــــالمدة :     م2017ه/1439:  لسنة الدراسيةا
  20العالمة : .........../  الــرقم : .............  م ........ 1: اإلسم : ..................... اللقـب :......................... القسم  
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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  اعة ـــــــــــــالمـــــدة : س                                                                             الشھيد : متوسطة

     2017/2018ســم : المو                                                               السنة أولى متوسطالمستوى 
  تاريخ والجغرافياال مادتي  األول في يالثالث ختبارا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اقلب الصفحة

  التاريخ
  :ن ) 31 (األول الجزء 

    :عرف ما يلي     )ن 20 ( السؤال األول

........................................:............................................................................اآلثار -

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

 :................................................................................................. فترة ما قبل التاريخ -

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

    يتم قراءة اآلثار بعدة طرق منھا :    ن ) 04( السؤال الثاني 

- .............................................................-.................................................................  

-.............................................................-.................................................................  

   : في الجدول اآلتي صنف اآلثار حسب نوعھا    ن ) 20( السؤال الثالث 

  -أواني فخارية   -المسمارية  –ھياكل عظمية  –نصوص  -

  
  آثار مكتوبة  آثار مادية

-................................................  
-................................................  

-.....................................................  
-.....................................................  

  

في نقاش مع أصدقائك ، أصروا على كون أن حياة إنسان ما  : الوضعية اإلدماجية: ن ) 05(  الجزء الثاني

ك  بأن حياة اإلنسان مرت بثالث عصور  قبل التاريخ عرفت تغيرا بعد اكتشاف الكتابة ، بينما كان رأي

  تطورت تدريجيا حتى قبل اكتشاف الكتابة .  

  :  01السند 

  
  

  :   02لسند ا

أسطر تبين فيھا  08أكتب فقرة من اعتمادا على السندين ومن خالل  ما درست  التعليمة :
  خصائص العصر الحجري القديم .

 

  ................................................. : اللقب
  .................................................:  االسم

 ..............م 1..القسم : 

 كان يعتمد إنسان ما قبل التاريخ في عيشه على الصيد وااللتقاط 

en سكن إنسان ما قبل التاريخ في الكهوف والمغارات
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  بة :اإلجــــــــــــــــــا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  الجغرافيا

  عرف ما يلي :      )ن 20 السؤال األول (

  ............................................................................................................... دوائر العرض : -

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

  ......................................................................................................................: البحـــار  -

  أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد .    ن ) 50السؤال الثاني ( 

  )  ينتج عن دوران األرض حول الشمس تعاقب الليل والنھار (            -

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

  )   يعتبر البحر األبيض المتوسط من البحـــار الداخليــــــــة   (            -

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

  )  (             مـــن مساحـــــة األرض  % 71يشغل اليابس نسبـــــــة  -

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

  )  (             يعتبـــــر المـــــــحيــــط الھــادي من أكبر المحيطــــات  -

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

   (            ) خط 180خطوط الطول ھي خطوط وھمية يقدر عددھا بــ  -

.........................................................................................  en
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 اللقب:.................     التاريخ والجغرافيا مادة: في اختبار الثالثي األول                           :متوسطة

 االسم:................      األولى متوسطالمستوى:

 :............... القسم                                                                  2017/2018الموسم الدراسي:

 نقطة:13التـــــــــاريخ

 ن09زء االول:ـــــــــــــــــالج

 ار عنوان الفترة التي عاش فيها اإلنسان.ـــــــــــــــاآلثـ                                

 ــ  عالم اآلثارــ التنقيب   ـ ماقبل التاريخ ـ  : ـ إشرح المصطلحات التالية1 

 ...............................................................................................................................ـ ماقبل التاريخ:   

 ن01.5.................................................................................................................................................     

 ..........................................................................................................................................ـ التنقيب: 

 ن0.1...................................................................................................................................................    

 ........................................................................................................................................:اآلثارـ عالم 

 ن01.5.................................................................................................................................................... 

 ن03حدد مميزات العصر الحجري الحديث.ــ 2 

 .............................................................................................................................ـ 

  .............................................................................................................................ـ 

 ...........................................................................................................................ـ 

 ـح (أو )خـــــطأ(:ـ أجـــــــــــب ب)صـــ/3                    

 ن0.5 ....................ــ نكتشف عن اآلثار الغارقة في البحر باستخدام الموجات الصوتية   

 ن0.5......................   .                        العظاملمعرفة عمر  األشجارنستخدم حلقات ــ 

 ن0.5.....................      العصر الحجري القديم.                   النار فيإكتشف اإلنسان ــ 

 ن0.5....................                 .  ــ إكتشف اإلنسان الكتابة في العصر الحجري األوسط 

  

 نقاط04الجــــزء الثاني:

   .لآلثار أهمية كبيرة في معرفة نمط معيشة اإلنسان ـــ                              

 "من واجبنا حماية اآلثار من األخطار التي تحدق بها "    : السنداالول
 " تختلف طرق البحث عن اآلثار حسب أماكن تواجدها"    السند الثاني:

االثار القبلية حرر فقرة تتحدث فيها عن  على مكتسباتك وإعتمادا(2ــــ1من خالل السندين )التعليمة :

 مبينا خطوات دراستها وقيمتها التاريخية.

..........................................................................................................................................:ــقرةـــــالفــ

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................
 مادة الجغرافيا :اقلب الصفحة              .................................................................     ..................................
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 نقاط 07مادة الجغرافيا :

 نقاط04:األولالجزء 

 تختلف مناطق العالم من حيث السطح والمناخ. ــ                    

 ناخ  ــــــــــــــبال   ـ  المـــــــــــــ  الجعرف مايلي:ـ 1       

 ..................................................................................................................................................بال:ــــــــــ الج

 .ن01 ....................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................ناخ:ـــــــــــ الم

 .ن01....................................................................................................................................................................

 ن02ـ رتب القارات التالية من أكبرها مساحة إلى أصغرها. 2      

 اـ إفـــــــــــريقيا   ـ  أمـــــــــــريكا   ـ  أوربـــــــــــــا    ـ أســـــــــــــي                 

 ـ2                                  ـ          1                

 ـ4                                        ـ    3                

 نقاط03الجزء الثاني:

 يعــــــــــــرف العالم تباينا إقليميا.ــ  

 " الحارة بقلة  التساقطتتميز المنطقة " : نداالولـــــــــــــــالس
 الجـــزء الجنوبي من الجزائر يقع في المنطقة الحارة ""    الثاني: ندـــــــــــــالس
(وإعتمادا على مكتسباتك القبلية حرر فقرة تتحدث فيها عن 2ــــ1من خالل السندين )ليمة :ــــالتع

 المنطقة الحارة مبينا موقعها وأهم مميزاتها.
.................................................................................................:.........................................الفـــــــــقرة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                   ................................................................................................... 
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ریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةلجمھوا

ـ المنیعة ـ غردایةمدمتوسطة الشھید بورویس مح
نصف: ســـــــــاعة ودةــــــالم

االختبار األول في مادتي التاریخ و الجغرافیاى  متوسط                 ــــــ: األولالمستوى
2016/2017:الموسم الدراسي

ن)13أوال : تاریــــــخ (
ن)09الجزء األول (

ن)03عرف ما یلي :(:السؤال األول
.................................................................................................... : التاریخ

..................................................................................................:عالم اآلثار

 التاریخ :......................................................................................تسمیة ما قبل

: ن3(السؤال الثاني(
:اربط  العبارات الصحیحة بسھم أ ـ 

 14ـ  نستخدم كربون للكشف عن اآلثار في باطن األرض
 لمعرفة عمر العظام واألنسجة                                      ـ  نستخدم األشعة السینیة
                                  ـ  معرفة عمر النباتاتحساب حلقات األشجار تمكننا من

ن)03(:صنف اآلثار حسب الجدول المواليب ـ 

تیمقادآثار –رسومات التاسیلي-فخاریةآواني –ونقوشكتابة  – عظمیةھیاكل –أدوات حجریة

آثار مكتوبةآثار مادیة 

  ـ .............................

  ـ..............................

  ـ .............................

  ...........................ـ 
  ـ ............................
  ـ ............................

ن)04(الوضعیة اإلدماجیةالجزء الثاني :

اش بین شخصین حول " نمط معیشة إنسان ما قبل التاریخ " فطلب منك التدخل .دار نق

02السند 01السند

" مارس الزراعة و استأنس الحیوانات ""سكن اإلنسان الكھوف و المغارات "           
" ابتكر الكتابة "" اعتمد على الجمع و االلتقاط "                

التعلیمة : 
) مراحل نمط ث فیھا عن أسطر تتحد08) و حسب ما درست,أكتب فقرة ال تتجاوز 1,2اعتمادا على السندات

معیشة إنسان ما قبل التاریخ   و بما تمیزت كل مرحلة .

اقلب الصفحة

.........االسم :...............................

..........اللقب:...............................

.........القسم : .............................
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الفقرة:

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

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

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

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

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

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

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

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

ن)07غرافیا :(ـــــــــــــــج :اثانی

ن)04(:األوللجزءا

ـ أجب بصحیح أو خطأ مع تصحیح الخطأ إن وجد :1

ـ  تحتل األرض المرتبة الخامسة في كواكب المجموعة الشمسیة .

....................................................................................................................
.تعاقب اللیل و النھارن األرض حول نفسھا ـ  ینتج عن دورا

....................................................................................................................
ـ  خط االستواء یفصل األرض إلى شرق وغرب .

....................................................................................................................
ـ  مفتاح الخریطة ھو رموز تستخدم لتوضیح محتویات الخریطة.

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

(الجزء الثاني ن)03:

یلي :ما ن أجب ع
على  الواقعة )أ(سا زواال ،فكم تكون الساعة في المدینة 14إذا كانت الساعة في مدینة مستغانم  الواقعة على خط غرینتش

شرقا؟  °30خط 
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- عین تاغروت – 62مارس  19ة ـوسطـمت          

نقاط ) 06(   الجزء األّول

أجب بصح أو خطأ مع تصحیح العبارة الخاطئة ::   الّسؤال األّول
* تعرف العصور التي عاشھا اإلنسان قبل أن یكتشف الكتابة بالعصور الجلیدیة .

ق.م . 8000سنة ق.م إلى غایة   5000العصر الحجري الحدیث من * یمتد 
  * استخدم اإلنسان في العصر المعدني الحجارة . 

:الّسؤال الّثاني
آثار تیمقاد  -كتابة و نقوش   -ھیاكل عظمیة   -أدوات حجریة   -صّنف اآلثار الّتالیة حسب الجدول الموالي : 

الطاسیلي رسومات  -أواني فخاریة   -
آثار مكتوبةآثار مادیة

نقاط ) 04ّثاني ( ال الجزء

.حول ممیزات العصر الحجري القدیم ، فعجز عن ذلك و طلب منك المساعدة  طلبت المعلمة من أخیك إنجاز موضوع   

 المحیطات . -البحار   -الخریطة   -:  عّرف المصطلحات الّتالیة : الّسؤال األّول

) ، فكم تكون الّساعة في : 0( ْإذا كانت الّساعة الّثامنة صباحا في مدینة مستغانم الواقعة على خط غرینتش :الّسؤال الّثاني
شرقا . 45ْمدینة مّكة المكرمة الواقعة على خط طول  -1
غربا . 60ْمدینة برازیلیا الواقعة على خط  -2

اذكر ترتیب  القارات الّستة  حسب مساحتھا   ( دون ذكر مساحتھا )  : لثالّسؤال الّثا

بالتوفیق للجمیع
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