تقويم تشخيصي

السنة  :أولى متوسط

األستاذ :محمد النوعي

 تقييم مدى حتكم ادلتعلمني يف ملمح التخرج يف ادلرحلة اإلبتدائية مراقبة مدى حتكم ادلتعلم يف مفاتيح مادة التاريخ وادلاضي الوطين -التقومي التشخيصي يأيت بعد التعرف على ادلتعلمني (التالميذ) ويتم اإلجابة على التقومي على إنفراد يف ورقة خارجية -

السؤال األول  :أذكر  4شهداء سامهو يف تفجري الثورة التحريرية
....................................................-

..............................................-

..................................................-

.............................................-

السؤال الثاين  :أجب عمايلي :
 ماىي الدولة اليت تعتز وتفتخر هبا ............... : مىت أخذت اجلزائر إستقالذلا وحريتها ............ : ممن أخذت اجلزائر إستقالذلا ................... : -كم بلغ عدد شهداء اجلزائر يف حرهبا األخرية............ :

السؤال الثالث  :إربط بسهم مايلي :

* 1نوفمرب 1954

 -إنعقاد مؤمتر الصومام

*  20أوت 1956

 -إندالع الثورة التحريرية

السؤال الرابع  :يف سطرين قدم رأيك حول الثورة التحريرية اليت قام هبا شهدائنا من أجل حترير الوطن وأخذ اإلستقالل.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

تقويم تشخيصي

السنة  :ثانية متوسط

األستاذ :محمد النوعي

 تقييم مدى حتكم ادلتعلمني يف ملمح التخرج يف السنة األوىل متوسط تدون األسئلة على السبورة -التقومي التشخيصي يأيت بعد التعرف على ادلتعلمني (التالميذ) ويتم اإلجابة على التقومي على إنفراد يف ورقة خارجية -

السؤال األول  :تاريخ
أ -أجب بصحيح أو خطأ

 قسم العلماء حياة اإلنسان القدمي إىل  4عصور ............ : يف العصر احلجري القدمي قام اإلنسان مبمارسة الزراعة ........... : تعرضت بالد ادلغرب يف القدمي للعدوان الثالثي ........... :ب -أذكر  3حضارات في القديم وموطنها حاليا :

..........................................- ............................................- ...............................السؤال الثاين  :جغرافيا
أ -قم بتصحيح الخطأ إن وجد في الجمل التالية :

 تعترب قارة آسيا من أكرب القارات يف العامل .......: سلسلة األطلس التلي تقع يف تونس .........: ادلدن ادلليونية ىي ادلدن اليت عدد سكاهنا أقل من مليون نسمة ......:ب– قدم  3حلول لحماية البيئة من التلوث :

 .....................................- ................................... - ...........................السؤال الثالث  :تربية مدنية
أ -أجب بصحيح أو خطأ :

 تكافؤ الفرص ىو عدم تساوي األشخاص يف حتصيل حقوقهم.........: للمتعلم احلق يف األكل والشرب أثناء احلصة ............... : ينتخب رئيس اجلمهورية دلدة  6سنوات .......... : الدديقراطية يقصد هبا حكم الشعب يف إختيار من حيكمو.......:ب -صنف في الجدول مايلي :

 -احلركة النازية

 -الرحالت وادلعارض

 -األبارتيد

نماذج من العنصرية

 -الروايات وادلسرح  -الصهيونية

 التظاىرات الثقافيةتدعيم التنوع الثقافي

تقويم تشخيصي

السنة  :ثالثة متوسط

األستاذ :محمد النوعي

 تقييم مدى حتكم ادلتعلمني يف ملمح التخرج يف السنة الثانية متوسط تدون األسئلة على السبورة -التقومي التشخيصي يأيت بعد التعرف على ادلتعلمني (التالميذ) ويتم اإلجابة على التقومي على إنفراد يف ورقة خارجية -

السؤال األول  :تاريخ
 -1مر الفتح اإلسالمي لبالد المغرب ب  3مراحل أذكرىا :

 ...................................- .........................................- ............................... -2وضع الرسول صل اهلل عليو عليو وثيقة ( صحيفة المدينة ) أجب عمايلي :

 ما اذلدف من وضع ىذه الصحيفة ........................................................................................... : عدد  3بنود اليت إحتوهتا ىذه الوثيقة : ......................................- ........................................- ...............................................-3أجب بصح أو خطأ :

 -مدينة القريوان أسسها معاوية بن حديج ........ :

 -ساىم سكان بالد ادلغرب الفاحتني يف مواصلة الفتوحات يف اخلارج........ :

 -الدولة الرستمية اليت ظهرت يف اجلزائر ىي من الدول ادلوحدة .........:

– سقطت األندلس سنة 1491م ................ :

السؤال الثاني  :جغرافيا :
 -1أجب بصح أو خطأ :
 -تقع قارة آسيا يف اجلزء الغريب من العامل ............. :

–اليابان ىي من الدول الغنية بادلوارد الطبيعية ............ :

 -إعتمدت الصني على سياسة تشجيع اإلجناب ....... :

– تعاين الصني واليابان من حجم السكان كبري ...... :

 األمن الغذائي يقصد هبا توفري الغذاء للشعب إنتاجا فقط  – ....... :يطلق على الربازيل بلد ادلتناقضات ................... : -2تعرض البيئة في األمازون إلى أخطار أذكر  3من ىذه األخطار :
.................................. -

..................................-

....................................-

السؤال الثالث :تربية مدنية
 -1أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد

 -احلوار البناء ىو وسيلة لفض النزاعات وترابط اجملتمع ..........:

– تعترب ادلساجد ادلكان األفضل دلمارسة احلوار ......... :

 يستطيع األطفال دون  18سنة اإلخنراط يف اجلمعيات  – .........:للجمعيات أمهية يف إكتساب اخلربة وصقل ادلواىب الشابة..... : -2صنف في الجدول مايلي  - :الصحف  -التلفاز  -األنًتنت  -اذلاتف  -اجملالت  -ادللتقيات – ادلذياع  -الندوات -احملاضرات
وسائل إعالم سمعية

وسائل إعالم سمعية بصرية

وسائل إعالم مطبوعة ( مكتوبة )

تقويم تشخيصي

السنة  :رابعة متوسط

األستاذ :محمد النوعي

 تقييم مدى حتكم ادلتعلمني يف ملمح التخرج يف السنة الثالثة متوسط تدون األسئلة على السبورة التقومي التشخيصي يأيت بعد التعرف على ادلتعلمني (التالميذ) ويتم اإلجابة على التقومي على إنفراد يف ورقة خارجية -السؤال األول  :تاريخ
 -1أذكر مراحل الحكم العثماني في الجزائر مع تحديد السنة ؟
 مرحلة البايلر بايات 1518م1587-م -مرحلة البشوات 1587م1659-م -مرحلة األغوات1659م1671-م – مرحلة الدايات 1671م1830-م -2أجب بصح أو خطأ مع التعليل :

 نشأة الدولة العثمانية يف األناضول سنة  :1289خطأ (1299م) قامت الدولة العثمانية بفتوحات داخلية وخارجية  :صح مت فتح القسنطينية على سليمان القانوين سنة 1453م :خطأ ( على يد زلمد الفاتح) نظام احلكم يف الدولة العثمانية ملكي وراثي  :صحالسؤال الثاين  :جغرافيا
 -1أجب عمايلي :

 تتوسط قارة إفريقيا قارات العامل  ..كم حتتوي من دولة؟ 55 :دولةتتوفر قارة إفريقيا على موارد طبيعية ىام  ...قدم أمثلة عن ذلك ؟ :الذىب وادلاس واليورانيوم القطن ادلوز الكاكاو ...اخل تعاين قارة إفريقيا من معيقات طبيعية وبشرية ..قدم مثال لذلك :طبيعية (اإلجنراف والتصحر وتأثريىا على ادلساحات الزراعية) – بشرية( النمو السريع وإنتشار األمية) -2أذكر  3معيقات تعاني منها قارة أوقيانوسيا  - :الطابع اجلزري للقارة  -صغر ادلساحة  -الكوارث الطبيعية
-3عدد الجوانب التي أثر عليها التطور الصناعي المفرط في أوروبا -:التدىور البيئي مبختلف أنواعو  -اإلحتباس احلراري وتأثرياتو – ظهور الطاقة الذرية والنووية وأخطارىا

السؤال الثالث  :مدنية
 -1إشرح مايلي - :اذلوية  -اجلنسية
 -اذلوية  :رلموعة خصائص مثل اإلسم ومكان السكن والوطن الذي ينتمي إليو -اجلنسية :ىي شهادة متنح الفرد صفة ادلواطن يتمتع حبقوق ويؤدي واجات

 -2صنف مايلي  :الكهوف – الفنون -أثار تيمقاد -احلصون  -الرقص الشعيب -ادلغارات – القالع  -األىرامات
تراث ثقايف

تراث تارخيي

تراث عمراين

تراث طبيعي

 -الفنون  -الرقص الشعيب

 -أثار تيمقاد  -القالع

 -احلصون  -القالع

 -الكهوف  -ادلغارات

 -3إربط بسهم مايلي :

 محاية حقوق الطفل محاية الًتاث اإلنساين رفع مستوى التعليم -تشجيع البحث العلمي

اليونيسيف
اليونيسكو

