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 اربط األحداث بتواريخها: :1س

 م1518احتالل الجزائر                  *                              * 

 م1492سقوط غرناطة                   *                             * 

 م1827الجزائر أيالة (والية) عثمانية   *                             * 

 م1830معركة نفارين                    *                             * 

 د المغرب إلى ثالث دويالت.أذكرها؟م انقسمت بال 1269بعد سقوط دولة الموحدين سنة  :2س

 ........................)3      ..........................)2        ...................... )1وهي : 

 ضع ( ص) أمام الجملة الصحيحة و (خ) أمام الجملة الخاطئة.:3س

 )............قصر الحمراء يُعد آخر معقل إسالمي باألندلس (

 )............الدولة هي كيان سياسي في إقليم جغرافي له حدود معلومة (

 )............االتاوات هي ضرائب تُدفع من قِبل الدول األجنبية لخزينة الدولة الجزائرية (

 )............البايلك تقسيم إداري للجزائر خالل العهد العثماني (

 ).........ية الدول العربية التي دخلتها بطلب من سكانها (دخل العثمانيون إلى الجزائر بالقوة عكس بق

 )............) هو واحد من قادة البحرية الجزائرية (1815-1773الريس حميدو (

 )..........ظهر األسطول البحري الجزائري في البحر المتوسط كقوة أمن مضادة للقرصنة األوروبية(

 رمزين من رموز الدولة الجزائرية الحديثة؟ , لكل دولة رمز يرمز لسيادتها . اذكر :4س

  .........................................ب)                   .....................................أ)
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 السؤال األول
 . الجزائرمن خالل دراستك للمحميات الطبيعية الموجودة في 

 ؟ وما الفائدة منهااذكر البعض منها 
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  الثانيالسؤال 
 الخاطئة. أمام الجملة الصحيحة و (خ) أمام الجملة ضع ( ص)

 )............(الجزائر هي إحدى الدول التي لم تعرف الزالزل 
 )............( محمية وطنية 20توجد بالجزائر 

 )............( جوان هو اليوم العالمي للبيئة 5

 )............( تنظيف قنوات الصرفمن الفيضانات من اإلجراءات الوقائية 

 )............( السد األخضر منع زحف الرمالمن فائدة ال
 )............( مارس هو اليوم العالمي للشجرة 21

 )............(اقامة مسالك عبر الغابات تمنع فرق الحماية المدنية من إخماد الحرائق 

  لثالثالسؤال ا
 .الجدول  حسبالتالية  النفاياتصنف 

 مياه الصرف الصحي –البالستيك  –دخان المصانع  –بقايا زيوت المحركات  –المعادن –الزجاج 
 غازات المحركات والمصانع

 نفايات سائلة نفايات غازية نفايات صلبة
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