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  ن 6............ .......................................................................................................................................تاريخ مادة ال

 

 

  
  
 

  )ن 0.5. (استخرج مصدر الوثيقة -1

...........................................................................................................................................................................  
 )ن 0.5(. حدد الحضارة التي يتحدث عنھا النص -2

.............................................................................................................. ............................................................  
 )ن 0.5( .أعظم انجازاتھا استخرج -3

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

 )ن 1(. بنائھاالذي كان وراء  حدد السبب -4

...........................................................................................................................................................................  
 )ن 1.5. (مع الحضارة التي يتحدث عنھا النصاذكر طبقات مجت -5

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

 )ن 2( :عرف بما يلي -6

  ............................................................................................................................................................:.الفرعون
  .......................................................................................................................................: .............الكتابة المسمارية

  

 ن 7 ................................................................................................................................................ مادة الجغرافيا

 )ن 3( في المكان المناسب) X(ضع ع7مة  -1

  خطأ  صحيح  الجملة
      .شكل ا�رض بيضوي أو إھليجي

      .يعتبر التمثيل الخرائطي المسطح لAرض ا�قرب إلى الواقع بعكس التمثيل الكروي
      .المقياس وسيلة تساعدنا في معرفة الع7قة بين المسافة على الخريطة والواقع

 )ن 2( .وطن النقط التالية حسب إحداثياتھا الجغرافية -2

 .جنوب خط اGستواء °20خط غرينتش و  شرق A  :40°ة النقط -

 .خط اGستواء شمال °20خط غرينتش و  غرب B  :140°النقطة  -

 .جنوب خط اGستواء °40خط غرينتش و غرب C  :120°النقطة  -

 .جنوب خط اGستواء °60خط غرينتش و  شرق D  :100°النقطة  -

 .تواءخط اGس شمال °40خط غرينتش و  غرب E  :40°النقطة  -

 .جنوب خط اGستواء °20خط غرينتش و  شرق F  :20°النقطة  -

 .خط اGستواء شمال °40خط غرينتش و  غرب G  :80°النقطة  -

 .جنوب خط اGستواء °60خط غرينتش و  شرق H  :140°النقطة  -

 

 )2: (عرف بما يلي -3

  ..............................................................................................................................................................: المفتاح
  ..............................................................................................................................................: .........دوائر العرض

  ن 7 ............................................................................................................................تربية على المواطنةالمادة 

  
   .تقوم الديمقراطية على ضمان الحريات والحقوق السياسية لكل المواطنين

  .يك في ذلكرأرزا ـــــمب في اختيار ممثل القسم كيفية تطبيقھاواذكر  ديمقراطيةمفھوم الفي موضوع مقالي  تناول
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وھJي G تJزال شJامخة  ،نسJبة إلJى شJكلھا الھرمJي الشJاھق كJذلكوسJميت  ... من أعظJم انجJازات الحضJارات القديمJة ا�ھراماتتعتبر 
وأراد ملJوك ، فراعنJة يؤمنJون بالحيJاة بعJد المJوتتھا، أما سبب بنائھJا فقJد كJان الوصامدة على الرغم من مرور آGف السنين على إقام

  .الضخمة ليسكنوا فيھا بعد موتھم ا�ھرامات الفراعنة أن تكون قبورھم مميزة عن قبور بقية الشعب، لذلك قرروا بناء
http://travel.maktoob.com/vb/travel9327/  
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