الجمهىرٌت الجزائرٌت الذٌمقراطٍت الشعبٍت
إبتذائٍت جمال الذٌن األفغانً المخادمت ورقلت  ،المقاطعت الثانٍت .

إختبار الفصل الثانً للسـ نت الرابعت ) أ ( إبتذائً
مـادة الـتـارٌخ
المذة  54:دقٍقت
أ



السؤال األول  2) :نقاط (

مر نظام الحكم فً الجزائر فً عصرها الحدٌث بأربع مراحل أربط بسهم كل مرحلة باسم الحاكم:
مرحلة الباٌلرباٌات *
مرحلة الباشوات

*

* الحاكم ٌسمى الباٌـلرباي .

مرحلة اآلغوات

*

* الحاكم ٌسمى الباشا .

مرحلة الداٌات

*

* الحاكم ٌسمى اآلغا .

االالالتتتااتتتا



* الحاكم ٌسمى الداي .



السؤال الثبلث  2) :نقطت (

السؤال الثبلث  2) :نقطت (

ضع صحٌح أو خاطئ أما كل عبارة:
 كان األسطول الجزائري أكبر قوة بحرٌة عالمٌة.طارق بن زٌاد قائد عربً األصل.
أ-اااأ
 قسمت الجزائر إدارٌا ي عهد الدولة العثمانً إلى سبعة بابلكات. -احتلت الدولة العثمانٌة الجزائر عام .5151



السؤال الخبمس  2) :نقطت (

انسب كل صىرة إلى عصرها التارٌخً :
ضزيح تينهينبن بتمنزاست
نقىش الطبسيلي

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

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

مئذنة المنصىرة

مقبم الشهيد ببلجزائز

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

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

*المعلم  :مزاري البشٍر  /المىسم الذراسً  / 2012 - 2012 :التارٌخ * 2012-02-10:

الجمهىرٌت الجسائرٌت الذٌمقراطٍت الشعبٍت
إبخذائٍت جمال الذٌه األفغاوً المخادمت ورقلت  ،المقاطعت الثاوٍت .

الرابعت ) أ ( إبخذائً
إخخبار الفصل الثالث للــطـّىت ّ
مـا ّدة الجغرافٍا

الم ّذة  54:دقٍقت
السؤال األول  2) :وقاط (
بذوران األرض حىل الشمص حخعاقب الفصىل األربعت  ،اربط بطهم الفصل ومذحه .
أ
 .مه  23ضبخمبر إلى  23دٌطمبر .
فصل الصٍف .
 .مه  21جىان إلى  23ضبخمــبر .
فصل الخرٌف .
 .مه  21مارش إلى  21جـــىان .
فصل الشخاء .
 .مه  22دٌطمبر إلى  21مارش .
االالالتتتااتتتا .
فصل الربٍع
السؤال الثاني  4) :وقاط (
أكمل مه خالل ما حعلمخه :
المدينة

الريف

أاااأ

حخمٍس المذٌىت بـ :
.........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

ٌخمٍس الرٌف بـ :
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

السؤال الثالث  4) :وقاط (
صنف المواد التالية في الجدول المرافق  :ـ الخمىر ـ زَ ٌج ّ
طٍاراث ـ الغاز الطبٍعً ـ القمح ـ
السٌخىن ـ ال ّ

جارال ِفـلٍّه ـ الذقٍق ـ الخشب ـ الىحاش ـ الحلفاء ـ الحذٌذ .
الفَح ُم ال َحجري ـ البخرول ـ البُرحقال ـ الخساوت الخشٍٍت ـ أ َ ْش ُ
مواد أولية صناعية و طاقوية

مواد أولية زراعية

مواد صناعية و زراعية محولة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*المعلم  :مساري البشٍر  /المىضم الذراضً  / 2015 - 2014 :الخارٌخ * 2015-05-14 :

