
 

 االضٍ:                        الدوام الصباحي االمتحان الفصلي األول                                                                                                         

 دزجة، املدة: ضاعة 200اهدزجة:                                                          املـــــادة : وطهيــــــــة                                                                                                                             
 اهتازيخ:                         (           7102 – 7102الثالث الثانوي العلني )                                                                                                               

 ( ةدرج 03)                                                                                      ضع كلمة صح أو خطأ أمام العبارات اآلتية: :السؤال األول

 .تِاوي فالضفة اهيوُاْ اهِظٍ اهطياضية باهِقد و اهترويى (1

 اهِظسية اهػعبية، تعد اهػعب أضاع اهطوطة و ًصدزٓا. (2

 االُغالق و االُلفاء عوى اهرات حيٌيِا ًّ ضوبيات اهعوملة. (3

 أْ حتّى ًلاْ زتوظ األًة يف كّى اذتاالت.حيّق هوحٌعية اهعاًة  (4

 .أّثست اذتسب اهبازدة اجيابًا يف فعاهية ًِظٌة األًٍ املتردة (5

 .تعٌى اهعوملة عوى تجبيت وذدة اهلياُات اهوطِية (6

 (ةدرج 23)                                                                                                                                                                       اخرت اإلجابة الصحيحة لكٍل مما يأتي:  السؤال الثاني:
 ًّ أدوات اهعوملة اهجقافية ٓي: (1

 أ( األقٌاز اهصِاعية.       ب( زتوظ األًّ.      د( اهبِم اهدوهي.          د( ًِظٌة اهتحازة اهعاملية.

 :ُتاد هوصساع اهطبقي عِداهدوهة  (2

 .فسيدزيم اجنوصد(                 .اهفازابيد(   .      ضاْ ضيٌوْب(             .     افالطوْأ( 

 ( درجة 03)                                                                                                                                                                                              :السؤالني التالينيأجب عن  السؤال الثالث:

  عّوى ضسوزة إصالح ًِظٌة األًٍ املتردة. (1

 . بّيّ اهفلس اهطياضي عِد ازضطو (2

 ( درجة 63)                                                                                                                                                                    من األسئلة اآلتية:  فقطسؤالني أجب عن  السؤال الرابع:
 ًا اجيابيات اهجوزة املعووًاتية. (1

 . هونو ٓوبص قازْ بني ًضٌوْ اهعقد عِد  (2

 اهعواًى اهيت جعوت اهلسة األزضية ًِطقة اقتصادية ختتفي فئا اذتواجص و اهقيود.ٓي ًا  (3

 درجة(  03)                                                                                                                                                                            عاجل املوضوع التالي:  السؤال اخلامس:
 ،يتطوع اهعامل إىل تفعيى دوز ًِظٌة األًٍ املتردة مبا حيّقق اهّطالَ و اهعدي ذتى اهِصاعات اهدوهية بػلى عادي 

 ًّ خالي دزاضتم:

 اذتسب اهبازدة.بّيّ دوز األًٍ املتردة يف ظى املتغريات اإلقويٌية و اهدوهية يف ًسذوة ًا بعد  .1

 ًا ًوقف ضوزية ًّ اهِظاَ اهعاملي ادتديد، ًبّيًِا زأيم. .2

 ة**انتهت األسئل**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 



 

 االضٍ:                      الدوام لدوام الظهر االمتحان الفصلي األول                                                                                                     

 دزجة، املدة: ضاعة 200اهدزجة:                                                          املـــــادة : وطهيــــــــة                                                                                                                             
 اهتازيخ:                         (           7102 – 7102الثالث الثانوي العلني )                                                                                                               

 درجة(  03)                                                                ضع كلمة صح أو خطأ أمام العبارات اآلتية: :السؤال األول

 تلوْ اذتلوًة غسعية إذا توصوت هوطوطة بطسيقة غسعية. (1

 تِاوي فالضفة اهيوُاْ اهِظٍ اهطياضية باهِقد و اهترويى. (2

 تقطيٍ اهطوداْ ًّ ُتائخ اهعوملة. (3

 تعٌى اهعوملة عوى تجبيت وذدة اهلياُات اهوطِية. (4

 زافق ظٔوز اهجوزة املعووًاتية ًطتحدات عدة أٌٓٔا االُفحاز املعسيف. (5

 أّدت ذسكة عدَ االحنياش دوزًا إجيابيًا يف فعاهية ًِظٌة األًٍ املتردة. (6

 درجة( 23)                                                        اخرت اإلجابة الصحيحة لكٍل مما يأتي:                                                                        السؤال الثاني:
 ًّ أدوات اهعوملة اهطياضية ٓي: (1

 أ( زتوظ األًّ.       ب( األقٌاز اهصِاعية.      د( اهبِم اهدوهي.          د( ًِظٌة اهتحازة اهعاملية.

 ًّ فالضفة االغرتاكية ارتياهية: (2

 ب( اهفازابي.                 د( ضاْ ضيٌوْ.            د( كازي ًازكظ.        أ( افالطوْ.     

 درجة(  03)                                                                                                                                                    أجب عن السؤالني التاليني: السؤال الثالث:

 ويٍ. أٌٓية اإلقعّوى  (1

 عّوى ضسوزة إصالح ًِظٌة األًٍ املتردة.  (2

 درجة(  63)                                                                                                                           من األسئلة اآلتية:  سؤالني فقطأجب عن  السؤال الرابع:
 عّدد صالذيات اذتلوًة يف دضتوز ادتٌٔوزية اهعسبية اهطوزية. (1

 كيف يترّقق اهدفاع عّ اهلوية اهقوًية اهعسبية.  (2

 حتّدث عّ اهعوملة اهجقافية. (3

 درجة(  03)                                                                                                                                عاجل املوضوع التالي:  السؤال اخلامس:
 :أدت اهجوزة املعووًاتية إىل حتقيق قفصات ُوعية يف ًطرية تطوز اهػعوب، ًّ خالي ذهم 

 بّيّ ًا ٓي اجيابيات و ضوبيات اهجوزة املعووًاتية، ًبيًِِّا بسأيم ًا ٓو أثس االدًاْ املعووًاتي عوى ذياة األفساد.     

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 


