
 

م ....   العالمة:.... 2القسم :                              ...................................................... االسم واللقب متوسطة بلحاتم رابح      

يوم : 2018/12/05                   التقويم التحصيلي األول في مادة التريخ و الجغرافيا                 المستوى :الثانية متوسط .

مادة التاريخ( 12 نقطة ) 

الجزء األول :(09 نقاط )

 .  (صلى هللا عليه و سلم) من بعد سيّد المرسلين  كبيرةكانت المدينة المنورة نواة الحضارة االسالمية التي توسعت في رقعة جغرافية          

التعليمة :

التي انفرد بها عصره :أربط بين الخليفة و الميزة   /1

*أبو بكر الصديق                           *   أحدث الحسبة .

. المرتدين*عمر بن الخطاب                           *حارب 

*عثمان بن عفان                           *قاتل الخوارج اللذين ظهروا في عهده .

في اإلسالم . بحري *أنشأ أول أسطول   *علي بن أبي طالب                      

ضع شرحا بسيطا للكلمات المسطرة  : /2

 المصطلح شرحه
...................................................  الحسبة : .......................................................

......................................................... : الخوارج .................................................  

:                                                            موية و الدولة العباسية حسب الجدول التالي قارن بين الدولة األ / 3

                                                                
                                                                

الجزء الثاني (04 نقاط)

                   إلى  مع عمر بن أمية الضمري رسالة  من الحديبية ، بعث ( صلى هللا علي و سلم )حين رجع الرسول  , في أواخر السنة السادسة  
, و هذا نصها : النجاشي ملك الحبشة 

رسوله ،ظيم الحبشة , سالم على من اتبع الهدى ، و آمن باV و " من محمد النبي إلى النجاشي ع                              

و أشهد أن  ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، لم يتخذ صاحبة وال ولدا ، و أن محمدا عبده و رسوله ، و أدعوك                    

إال هللا  مة سواء بيننا و بينكم أن ال نعبدأنا رسوله فأسلم تسلم ،( يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلفإني  بدعاية االسالم ،                   

بيتلوا اشهدوا بأنا مسلمون ) ، فإن أو ال نشرك به شيئا  وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا فإن تولوا فقو                   

من قومك " فإن عليك إثم النصارى                   

التعليمة : باالعتماد على مكتسباتك القبلية ، قم بدراسة الوثيقة التاريخية ، متبعا الخطوات المنهجية الصحيحة .

أقلب الصفحة

  الدولة األموية  الدولة العباسية
 تاريخ تأسيسها  
 مؤسسها  
 نظام الحكم فيها  
 عاصمتها   
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التعليمةالتعليمة :

أربط بين الخأربط بين الخليفة  //11

ر الصديق      بو بكر الصديق           

طاب           الخطاب                   

ن                                               

*أنشأ أ                                   

سطرة  : المسطرة  :

...........................omشرحشرحه ........................... ...o
............................................ ...con c

:  :         ول التالي ب الجدول التالي 

الدولة العالدولة العبا ioioioiotioioioioatiiiacaucوية 
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                       ........................................................................................................................................................... طبيعتها  :           
......................................................................................................................................................................:.مصدرها           

.................................................................................................................................................................. زمن الوثيقة و مكانها:            

........................................................................................................................................................................................هدفها:            

..............................................................................................................................................................................كاتب الوثيقة من         

            

 الجغرافيا ( 08 نقاط )

ناس البشرية .تعد قارة آسيا أكبر قارات العالم  هي قارة التناقضات ، بها كل أنواع األقاليم التضاريسية و المناخية و النباتية و الحيوانية واالج

التعليمة :

1/ 

الحرارة و األمطار في مدينة نيودلهي .يمثل المخطط البياني الموالي  / 2

التعليمة :                               

أ / بيّن نظام المطر السائد في هذه المدينة .

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

........................................................................................................................:حدد الظاهرة التي تنتج عن عنه  /ب 

لمواجهة هذه الظاهرة : أذكر إجرائين وقائيين ج/

*......................................................................................................

*.......................................................................................................

..................................................................:د /استنج المناخ السائد فيها 

.....................................الضغط الجوي :

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

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

...........................................نظام المطر :

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

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