
 

 

 ﴾الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    ﴿﴿

 
 تاوقريت –والي عبد القادر ل:  متوسطة                                             بية الوطنية             وزارة التر

  2019/  01/12:  ـاريخالتـــ                                                          متوسط  الثانيةالمستوى : 
 

 اعة و نصف .: سالمـــــدة                      �التاريخ و الجغرافيا �اختبار الفصل األول في مادة :
 

 ) اطنق 10(  : مادة التاريخ         

)ن  06( :  الجزء األول�
ه لعالم القديم وخارطتتغييرا جذريا في أنظمة ات حدثالهجرة النبوية مرحلة هامة في تاريخ االسالم ألنها أ                            

� هللا 
	��� و ���على يد صاحب الهجرة الرسول   السياسية�. 

 ن ) 01ية القبلية ؟   ( العصب على  �� هللا 
	��� و ���كيف قضى الرسول -1     
 ن ) 02تب األحداث التاريخية التالية :  ( ر-2     

 .   –فتح مكة    –غزوة بدر  –وفاة الرسول صلى هللا عليه و سلم –الهجرة النبوية              
 

 ن ) 03(     أكمل الجدول التالي :  -3  
 نظام الُحكم االطار الزمني العاصمة الدولة

 شوري   .......................    ....................... الراشدية
 .......................   .......................    دمشق األموية

 ........................   هـ 656 – 132 .........................    العباسية
              

     ن ) 04: (  لجزء الثانيا�
ك أستاذ خالل تعرفك على  دروس  الدولة اإلسالمية و ما صحبها من تطورات في جميع المجاالت .   طلب من          

 في المدينة .�� هللا 
	��� و ��� التاريخ انجاز موضوع عن مختلف مظاهر دولة الرسول 
 : السنـــــــدات�

 جماعات  المؤمنين قاعدة عظمى تعينهم أفرادا و 
	��� و ����� هللا : " و لقد علَّم الرسول   1السند           

    على التكافل التام".                         

ع االسالم على العمل و الكسب الحالل ... و كانت الحرفة األكثر انتشارا هي" .: 2السند            .." الرعي و التجارة. .. شجَّ
 سيالكتاب المدر                                                                                      

 
 

:ة ــــــــــــالتعليم�
 
 

 .ستاذكأ هـــــيف تجيب  اسطر 10و مكتسباتك القبلية اكتب مقاال تاريخيا من    خالل السندات المعطاة  من       
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مادة المادة التاري         

ms
(::األاألولالجزء األولالجزء األول� amنبوية منبوية مرحجرة النبويةالهجرة النبوية مر جرةجرة ا

هج صاحب الهجى يد صاحب الهجرة ا صاد صاح

���ل لرسول  ���� ������� و� و  		� 

		 � هللا� هللا� هللا � هللا �����
(تالية :  (خية التالية :  (  التا لة 0202ةيخية التالة

صلىاة الرسول صوفاة الرسول صلى هللا رسة الرسو وفاة
)ن ))ن )030 نن

صمصمةصمةالعاصمة ...............................oال .........coc
............... ....n.oooon

رراتها من تطوراحبها من تطورات في ا من تطحبها من تط حبصحب

 � ���� ��� ينلمدينةفي المدينة .في المدينة .و ففي

رادا وفرادا ونهم أفرادا و تعينهم أفرادا و ججماعتعي du

cyيهيا هيارا هي عيرعي و الالرعي والرعي و التجشا اال
سيسيييدمدر

ss



 

 

 نقاط ) 10: (   مادة الجغرافيا        
سي .تعرف قارة أسيا بقارة التنوع و التباين المناخي و التضاري   ) نقاط 06: ( الجزء األول �

 ن )  02ذكر أسباب هذا التنوع و التباين.     ( ا -1
ن )02أكمل الجدول التالي :  ( -2

 أهم األنهار أهم الهضاب أهم السهول أهم الجبال
 
 

   

ن ) 02حدد  أهمية الموقع الجغرافي لكل من  الصين و  اليابان . (  -3     

 نقاط ) 04: (  الجزء الثاني

 ك.  احتكما إليفاختلف زمالئك حول طبيعة المناخ الموسمي بقارة أسيا و اثاره االيجابية و السلبية ،           

 تميز بتنوع وسمي من منطقة إلى أخرى كما يالنباتية في اقليم المناخ الم" تختلف و تتنوع الحياة    :  01السنــــد  

 الكتاب المدرسي ) (            حيواني "                                                              و ثراء                      

 حرارة و التساقط ":  " زراعة األرز تحتاج إلى كميات كبيرة من ال 02السنـــــد  

" المناخ الموسمي يمثل ظاهرة طبيعية  تتسبب  في حدوث أعاصير و فيضانات خطيرة "    :03السنـــــد  

: ةــــــــــــــالتعليم�

 أسباب الفيضانات في آسيا و آثارها أسطر توضح فيها   10فقرة  من   أكتب. درست   ماعلى  و اعتمادا على السندين       

             

.

 

 ن استهدى أدالءُ ــعلى الُهدى لم     ***    ما الفضُل إِال ألهِل العلِم إِنهُم    

 فالناُس َمْوتى وأهُل العلِم أحياءُ      ***    ه ــــٍم وال تطلْب بـــــْم بعلـــفق   

�� – علي بن أبي طالب                                                     � هللا ��
�

 ر�

 

 *** بالتوفيق ل��ميع* **
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نقاطنقاط )نقاطنقاط )040400:: (: ( : ( ثانييي

ولولالئك حول طبف زمالئك حول طبيعة زمالئ

و تتنوع الحختلف و تتنوع الحياة وتلف و تتنوفف ف

يواني  ي "             "          واني "                 

إلىى كمياتى كميات كبى كميات كبج إلى كميات كبيرة إاج تاجتا

عية  تهرة طبيظاهرة طبيعية  تتس هرل ظاهر

ررأسطرأسطر تو  10101من مننرة  من 


