
 

 

متوّسط ني الثالمستوى : ا                         -تاوقريت –لوالي عبد القادر  المؤّسســــــــة : متوّسطة  

ة احدةـــــــّدة : ساعالم                                                        2020-2019الّسنة الّدراسيّة:   

2019/11/04 

**  لجغرافيااريخ واالتفي  الفرض األول ** 

 (  ن  06: )  الوضعيــــــــة األولـــــــــى

لدساتير التي لوثائق و ان أبرز امبعد وصوله إلى يثرب ) المدينة المنورة( صلى هللا علي ه و سلمتُعد الوثيقة التي كتبها الرسول "      

 . خلدها التاريخ اإلسالمي لما لها من أهمية "
 (ن 03.    ) أهم صفاته ( –اسم األب و األم  –ريخ و مكان ميالده عرف صاحب الوثيقة ) تا -1    

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

 .............................................................................................................. ............ ............ .. ........... ......... 
 (ن  01.5.  ) بيّن أهم ما تضمنته هذه الوثيقة -2
 ......................................................................... 
 ...................................................................... 
 ..................................................................... 

 ن ( 01.5)   بنى الرسول صلى هللا عليه وسلم دولته على أسس ، أذكرها . -3
1- ................................................2-............................................3-............................... 

 (نقاط 04 : )ثانية وضعية الال
 ما التحول ولهجرة لتك  لشريط وثائقي حول الهجرة النبوية . سألك والدك عن دوافع وأسباب  هذه امن خالل متابعتك رفقة عائ

 . الذي أحدثته داخل المجتمع اإلسالمي. فكيف تجيبه؟
 لمين ... "كان رد فعل قريش عنيفا تٌجاه الدين الجديد ... و امتد أذاها إلى كّل المس" :  1السنــــــــــد 
 يه من توحيدية و ما تقتضبعد وصول الرسول صلى هللا عليه و سلم إلى المدينة التفت إلى األمور السياس" :  2السنـــــــــد 

 ( -بتصرف  –الكتاب المدرسي ) ... "الصفوف بين المسلمين و غيرهم
 

 . كلدوا اسطر تجيب فيها  07اكتب فقرة ال تتعدى. 2و  1اعتمادا على ما درست و من السندين  :  التعليمــــة
 

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

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

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

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

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

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

 (نقاط  10): مادة الجغرافيا
 . مساحة وسكانا المعال قارات بركأسيا  أ :  (ن 10)الوضعيـــــــــة األولـــــى 

 ن( 04)  امأل الفراغ بما يناسب فما يلي : -1

.. ......ماالشحدها ي.......... ........... و.............و بين خطي طول...و.. ..تقع قارة آسيا بين دائرتي عرض .........
 ......................أما جنوبا...................غربا ................. و يحدها ...... و من الشرق .............................

 ن( 02).، أذكر مثالين عن ذلكميز قارة آسيا بالتنوع في مظهرها التضاريسي تت -2

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

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

 ذكر العوامل المؤثرة في المناخ في قارة آسيا . أ -3

.1.....................................................................2-...................................................................... 
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 **بالتوفيق للجميع ** 
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