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  أجب بنعم أو ال 

  يا تقع بالد المغرب شمال قارة افريق -1

  من نتائج إستقرار السكان ظهور الزراعة  -2

  عرف سكان بالد المغرب بعدة تسميات منها البربر  -3

  البربر كلمة أطلقها المصريون على سكان المغرب القديم  -4

  األمازيغ لقب أطلقه المغاربة على أنفسهم  -5

  البربر كلمة تعني الرجل الحر  -6
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 كر أهم الممالك التي ظهرت في بالد المغرب أذ  -1

 حكم هذه الممالك المغربية ملوك عدة اختر واحدا منهم و عرفه مع ذكر المملكة التي حكمها  -2
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  يتوزع سكان العالم بطريقة غير منتظمة و ذلك لعدة أسباب 

  أذكر مناطق توزيع السكان مع إعطاء مثال عن كل منطقة  -1

 كمل الجدول التالي بحساب الكثافة السكانية للدول التالية مع كتابة القاعدة قبل الحساب أ -2

  الكثافة السكانية   عدد السكان  المساحة   الدولة 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  متوسط   1عيات                                          المستوى في مادة االجتما 3الفرض المحروس رقم 

  االجابات النموذجية

  ) :نقطة 13 (أوال تاريخ

  :)نقاط  6: (األول سؤالال- 1

  :  أجب بنعم أو ال

  ن1نعم   --------تقع بالد المغرب شمال قارة افريقيا   -1

  )ن1(نعم  -----من نتائج إستقرار السكان ظهور الزراعة  -2

  )ن1( نعم  -----عرف سكان بالد المغرب بعدة تسميات منها البربر -3

  )ن1(ال  ----البربر كلمة أطلقها المصريون على سكان المغرب القديم  -4

  )ن1(نعم  ------األمازيغ لقب أطلقه المغاربة على أنفسهم  -5

  )ن 1(نعم  -----البربر كلمة تعني الرجل الحر  -6

  :)نقاط 7: ( ثانيال السؤال - 2

 ) ن1(المور  )ن1(الماصيصيل )ن 1(أذكر أهم الممالك التي ظهرت في بالد المغرب؟ الماصيل  -3

 )ن4(حكم هذه الممالك المغربية عدة ملوك اختر واحدا منهم و عرفه مع ذكر المملكة التي حكمها؟  -4

 

  

  
  )نقاط 7( ثانيا جغرافيا 

  : ك لعدة أسبابيتوزع سكان العالم بطريقة غير منتظمة و ذل



 أذكر مناطق توزيع السكان مع إعطاء مثال عن كل منطقة؟  -3

  )ن1(----منطقة مكتظة بالسكان الصين فرنسا الواليات المتحدة االمريكية 

  )ن1(------------------منطقة متوسطة االكتظاظ شمال افريقيا 

  )ن1(--------------منطقة منعدمة مثل الصحاري والمناطق الباردة 

 : مل الجدول التالي بحساب الكثافة السكانية للدول التالية مع كتابة القاعدة قبل الحسابأك -4

  الكثافة السكانية   عدد السكان  المساحة   الدولة 
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