
 2021/ 2020 متوسطة األخوین بوحرود ـ جمیلة ـ 

 .ونصف ساعة:  المدة  متوسط 3:المستوى .االجتماعیات:  مادة في  األولالثالثي اختبار 

 ).ن10(الــــــــــــــتاریخ : أوال
 )ن40(األول  الجزء

سطنطینیة أراد  زمیلك انجاز بحث حول الدولة العثمانیة  و توسعاتھا ،حیث تمكن من الحصول على صور ووثائق من بینھا وثیقة تتعلق بفتح مدینة الق
 . فطلب منك مساعدتھ من أجل توظیفھا ضمن بحثھ 

  :المطلوب 
  .ــ حدد نوع ھذه الوثیقة وعرفھا1
.الحدث الذي تتناولھ الوثیقة وتاریخھ  ھو ـ ما 2
 .ـ بین نتیجتین لھذا الحدث  3

فتح القسطنطینیة  

  ):ن06(الجزء الثاني 
 تقف الدولة العثمانیة وسط تاریخ البشریة شامخًة؛ إذ حملت لواء اإلسالم طوال ما یزید على ستة قرون، وفتحت بھ       

ة للقضاء علیھا، وتتحین الفرصة تلو الفرصة،  أرجاء أوروبا وآسیا، وأقامت لإلسالم دولة عظیمة، ، وظلَّت أوروبا ُتِعدُّ الُعدَّ
 .البحر األبیض المتوسط للوقوف في وجھ الخطر األوربي  انقضت علیھم أوروبا الصلیبیة فمزقتھا، وتحملت الجزائر حمایة 

 ......."كان آل عثمان بجیشھ الجدید درعا واقعیا ضد خطر الروم و، المغول "1:السندات
46ص ك المدرسي"  وھجومھم فراحوا إلى قائد الترك عروج وقد حز في نفوس الجزائریین ما حل بھم من خطر األسبان"  2       

: ومكتسباتك القبلیة أجب عما یلي  السندات انطالقا من :  اتالتعلیم

  .استنتج كیف ارتبطت الجزائر بالدولة العثمانیة و ظروف ذلك ـ 1
 ):أنقلھ على ورقة اإلجابة و أكملھ (للبلدان العربیة بالترتیب إلیك سلما زمنیا یوضح ضم العثمانیین ـ  2

 1516   ................ 1518  1534 
 ............  الجزائر     ...................  ..................

.ـ حدد طبیعة العالقات العثمانیة ـ األوربیة خاصة فرنسا و اسبانیا  3

  )ن10(الجغرافیا : ثانیا 
 ) ن04(الجزء األول 

 .الكرة األرضیة ، ویطرح مجالھا الجغرافي تحدیات كبیرة لسكانھاأوقیانوسیا أرخبیل من الجزر المتناثرة جنوب ـ  1
  . الموقع الجغرافي ألوقیانوسیا ، أسترالیا ، نیوزیلندا:ـ على الخریطة المرفقة حدد  أ

  وضــــح ذلك ؟. ـ إقلیم أسترالیا و نیوزیلندا غني بالموارد الطبیعیة  ب
  .شماال 28ºـ  54: تنحصر قارة أوقیانوسیا بین دائرتي عرض ـ 2

  .نتائجھأ ـ علل أسباب التنوع المناخي و 
  ):ن06(الجزء الثاني 

 .والتقدم في عدید المجاالت وصعوبات تھیئة اإلقلیم التي تعرفھا ، استطاعت بعض دولھا تحقیق التنمیة الحدیث ألوقیانوسیا  االكتشافرغم 

 .28ك م ص..." بالمعادن الثمینة من انعدام األمن الناتج عن الصراعات الداخلیة تعاني بعض الجزر الغنیة "1:  السندات
   "اوقیانوسیا جزر متناثرة ، و ھي أصغر القارات في اكبر المحیطات في قلب منطقة األعاصیر "2 
 .34ك م ص ..."أسترالیا من الدول الغنیة بالصید البحري ، إذ بھا سادس أطول ساحل في العالم تعتبر " 3 

 :اعتماد على السندات و مكتسباتك القبلیة بیـــــــــن مایلي : التعلیمات
 .قلیم بأوقیانوسیاصعوبات و معیقات تھیئة اإل: أ 
  .حلول ومشاكل التنمیة بأوقیانوسیا:ب  
.لتربیة المواشي  االقتصادیةاستنتج األھمیة :ج  

إنتھى                                                                  1من  1صــــــفحة 
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