
الفصل الدراسى ( نموذج امتحان الصف الثالث االعدادى
)الثانى 
****

-: أجب عن االسئلة التالیــــة 
- : السؤال األول 

أمامك خریطة صماء لجمهوریة ) أ
نیجیریا 

-: اكتب مدلول األرقام الموقعة علیها 
......مدینة - 1
......دولة - 2
.......نهر - 3
.......مرتفعات - 4
مفهوم أو المصطلح الذى تعبر الاكتب ) ب

:  عنه العبارات التالیة 
زراعة األرض بشكل مكثف إلشباع .1

حاجة السكان المحلیین من الغذاء 
0

0نوع من أنواع الرعى تمارسه جماعات سكانیة فى المناطق الصحراویة بالدول النامیة .2
ائنات عضویة تعیش فى البحار الیونانیة زیت الصخر وقد نشأ عن تحلل ككلمة تعنى باللغة .3

؟ ... بم تفسر -: السؤال الثانــــــى 
0معظم انتاج الهند من اللحوم من حیوانات غیر األبقار .1
0الصناعة هى العمود الفقرى لالقتصاد األلمانى .2
0أصبحت مصر من الدول المستوردة للدواجن .3
0توافر مراكز صناعیة عدیدة فى دول أوربا .4
0لسكر فى معظم قارات العالم ماعدا قارة أوربا ینتج قصب ا.5

-: السؤال الثالــــث 
تخیر االجابة الصحیحة مما بین القوسین ) أ

م....... تمت الوحدة بین مصر وسوریا عام .1



 )1955–1956–1957–1958 (
م1920..... وضعت فلسطین تحت االنتداب البریطانى بموجب قرارات مؤتمر .2

) مدرید –باندونج –سان ریمو –فید كامب دی( 
........م بین مصر وبریطانیا الزعیم 1936قام بتوقیع معاهدة .3

) سعد زغلول –مصطفى النحاس -محمد فرید –أحمد عرابى ( 
......السكندریة منظمة اساهمت فى احیاء مكتبة .4

)الفاو –الیونیسیف –الصحة العالمیة –الیونسكو ( 
0م على مصر 1967فى عدوان ........ سرائیل و اانجلترا و اشتركت كل من.5

) ایطالیا –المانیا –فرنسا –امریكا ( 
م 1980بموجب تعدیل الدستور عام ...... أنشىء مجلس .6

) األمن –الشورى –رئاسة الوزراء –الشعب ( 
؟ ... ما النتائج المترتبة على ) ب

م 1947تقسیم فلسطین عام .1
0م بالمجال الزراعى1952ة اهتمام ثور .2

- : ـع السؤال الرابــــ
"ترتبط مصر بعالقات وروابط ومصالح مشتركة ومتبادلة مع العدید من دول العالم ) " أ

-: فى ضوء هذه العبارة وضح 
0جامعة الدول العربیة الهدف من انشاء .1
0دور مصر فى دعم الوحدة االفریقیة .2
م 1973دور الدعم العربى اثناء حرب .3

- : لمن تنسب األعمال اآلتیــــــة ) ب
م1954قام بالتوقیع على اتفاقیة الجالء بین مصر وبریطانیا عام .1
0قرار المنابر الثالثة قام بإصدار.2
م 1917ود الحق بإنشاء وطن قومى لهم فى فلسطین عام هاعطت الی.3
م1988حكیم الصادر فى عام انسحبت من طابا بناء على قرار الت.4



)الفصل الدراسى الثانى ( الصف الثالث االعدادى جابةنموذج ا

-: اجابة السؤل األول 
أوموس - 4النیجر - 3تشاد - 2أبوجا -1) أ

بترول - 3الرعى البدائى - 2زراعة كثیفة - 1) ب

- : ـى ـاجابة السؤل الثانـ
0تحرم ذبح األبقار نظرا ألن الدیانة الهندوسیة.1
0ثلث القوى العاملة یمثلونملیون عامل 14حیث یعمل بها نحو .2
0بسبب انتشار انفلونزا الطیور .3
توافر العدید من المواد الخام والخبرة –بسبب توافر مقومات الصناعة وهى المناخ المالئم .4

0فر مصادر الطاقة الفنیة والمهارة ذات التاریخ الطویل الى جانب التقدم العلمى وتوا
0نظرا لعدم توافر الظروف المناخیة حیث یحتاج الى حرارة مرتفعة .5

-: اجابة السؤل الثالـــث  
مصطفى النحاس - 3سان ریمو- 2م 1958-1) أ

الشورى - 6فرنسا - 5الیونسكو - 4

0االجابة متروكة للطالــــــب ) ب



- : ع  اجابة السؤل الرابـــ
- : الهدف من انشاء جامعة الدول العربیة -1)أ

 0تنسیق العالقات بین الدول االعضاء
 تنسیق الخطط السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة واالمنیة
 0التعاون وحمایة االمن القومى
 0صیانة وحمایة استقالل الدول االعضاء وسیادتها

- : االفریقیة دور مصر فى دعم الوحدة- 2
 شاركت فى تأسیس ما عرف فى البدایة بمنظمة الوحدة االفریقیة بعد تحرر الكثیر من

م 1964البلدان االفریقیة ، واستضافت أول قمة افریقیة على ارضها عام 
 تعمل على تحقیق األمن واالستقرار االفریقى من خالل مبدأ األمن الجماعى للقارة االفریقیة

- : م 1973العربى اثناء حرب دور الدعم- 3
 0تقدیم بعض الدول العربیة دعما عسكریا والبعض اآلخر قدم دعما مالیا
ندة اخفض انتاج البترول ، ثم تطبیق الحظر الكامل على صادرات البترول الى الدول المس

0السرائیل 
محمد انور السادات - 2جمال عبدالناصر  - 1) ب

اسرائیل- 4انجلترا - 3


