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 4 الجزء األول :

 5  . لقد أصبحت منطقة شمال إفريقيا بعد استكمال الفتح والية إسالمية مرتبطة بالمشرق                 

_من أسباب هذا الفتح هي :2                                  ( دون شرح )/ تتبع مراحل الفتح االسالمي لمنطقة المغرب . 1  6 

 7 

 8 

 9 

 0 

هل نجح هذا الفتح ؟ دعم إجابتك بأمثلة . /3     1 

 _............................................................................................................................................................................................................  2 

 3 الجزء الثاني : 1/    أ / أكمل الجدول التالي بما يناسبه:   

ب / أربط بسهم بين الحدث و تاريخه فيما يلي :                                      4 

1212*سقوط االندلس                               *                   5 

1062*معركة حصن العقاب                        *                    6 

1492*تأسيس الدولة المرابطية                   *                                                                                            7 

1269*سقوط الدولة الموحدية                     *                                                                                            8 

 9 

 0 2/ الوضعية اإلدماجية :                                                                                                                

 1السياق : خالل رحلتك المدرسية إلى مدينة وهران الحظ زمالؤك وجود آثار إسبانية فيها , مما أثار اختالفا بينهم حول أسباب 

 2                                                               وصول االسبان إلى هذه المناطق  ، فتدخلت للتوضيح أكثر .
                                                               3 

 4 السند : " ....إمتدت الهجمات االوروبية إلى بالد المغرب منذ بداية القرن 15م                                                                         

 5 التعليمة :باالعتماد على السند و ما درست أكتب فقرة من 8 أسطر توضح فيها أسباب الغزو االوروبي لسواحلنا و جهود الجزائريين و المغاربة 

 6                                                                                                                                                   في مواجهته .
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 5 

 األغلبية الرستمية  الدولة 
  مؤسسها

  عاصمتها

 :ساعة

 عين مليلة /بلحاتم رابح 

التاريخفـي مـادة  انيالثـالتحصيلي تقويم ال  المدة: ............يوم
ة

      ..:م2القسم....................... االسم:.................................اللقب:

1................................_  

2........................_........  

3 ..............................._  

1....................................... _  

 

2 ....................................... _  

                                                                    الفقرة :                                                                            
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  6 

 7 

 8 

 9 الجزء األول : الصين واليابان إحدى دول القارة األسيوية ذات واقع سكاني شكل تحديا أمام التنمية بهما .

بين حجم سكان كل من الصين و اليابان ./  1  0 

حجم السكان في اليابان حجم السكان في الصين 
 
 
 
 

 1 

وهذا راجع لعدة عوامل أذكرها : يختلف توزيع السكان في الصين من منطقة ألخرى /2  2 

    _........................................................................................................................................................................................................  3 

اشرح : /3  4 

  5 

 6 

 7 

 8 الجزء الثاني :

ضع صح أو خطأ أمام  العبارات التالية مع تصحيح الخطأ إن وجد :    /1    9 

o  من أكثر دول العالم تنوعا من حيث الموارد الطبيعية .*تعتبر الصين  0 
 .......................................................................................................... 1 

 . 2 *تعتبر الزراعة قطاعا أساسيا في اقتصاد اليابان 
 .......................................................................................................  3 

 . 4    المناطق الشمالية في اليابان مكتظة بالسكان 
 ...................................................................................................... 5 

 *. أنشأت الصين مصانع و مطارات عائمة في الماء  6 
 ........................................................................................................  7 

 8 2/  الوضعية االدماجية : 

 9و اليابان لمدن في آسيا الشرقية ال سيما الصين مجموعات سكانية ريفية نازحة نحو الفت انتباهك صور ل, حدى مواقع التواصل االجتماعي بينما كنت تتصفح إ

الحد منها ؟ يةالهجرة في هذه المناطق وعن كيف أسباب فسألك اخوك عن   0 

 1    التعليمة : اعتمادا على السند و معلوماتك القبلية أكتب فقرة

 2                                                                أسطر تجيب فيها عن تساؤل أخيك.                         08من  

 :ساعة

 عين مليلة /رابح  بلحاتم

الجغرافيافـي مـادة  انيالثـالتحصيلي تقويم ال  المدة: ............يوم
ة

      ..:م2القسم....................... االسم:.................................اللقب:

.............................._الكثافة السكاني:..................1     

............._أرخبيل :............................................2  
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