
 

 2018/ 2017                                         متوسطة األخوين بوحرود علي و الصديق ـجميلة ـ 

 . ساعة:  المدة                    متوسط 2: المستوى                         اإلجتماعيات:  مادة في  فرض الثالثي الثالث

أوال : التاريخ (13ن).

الجزء االول (09ن): بعد وفاة الرسول ـ صلى هللا عليه و سلم ـ انطلق المسلمون يحملون إلى اإلنسانية  رسالة اإلسالم السمحة؛ و بفضلها شهد المسلمون    
        حضاريا بفضل تمسكهم بدين اإلسالم و العمل بتعاليمه.رقيا    

 المطلوب :    

للفتوحات اإلسالمية مبرزا أسبابها ؟/ هات  تعريفا  1

أكمل الجدول اآلتي بما يناسب:/  2

  بالد الشام و العراق  بالد المغرب  األندلس
 تاريخ الفتح اإلسالمي   
 أشهر الفاتحين   

  
3 / بين النتائج المترتبة عن حركة الفتوحات اإلسالمية؟

 ن):04الجزء الثاني         الوضعية اإلدماجية (
أوروبانهضةفيكبيرفضللهمكانالمسلمونبأنهونكا،زغريدالغربيةللمؤرخةالغرب"علىتسطعالعربشمسكتاب"فيقرأت

أروبا،حتىووصولهاإلسالمانتشركيفعنفتساءلت،الوسطىالعصورخاللفيهدخلتالذيالمظلمالنفقمنوخروجهاوتقدمها
 .العالموأروياعلىذلكتأثيروماالمسلمين،إبداعاتأبرزوما

 ميز المسلمون بين العلوم المتصلة بالقرآن الكريم و العلوم التي نقلوها عن األمم األخرى و برعوا فيها ....." :"1:  السندات

إلى لغاتهم ومن ثم ظهرت :"لما تمكن اإلسبان من اإلنتصار على المسلمين ؛استعادوا طليطلة فعمل ملوكها على نقل كنوز الثقافة اإلسالمية 2            
  ريخ العلوم عند العرب .في طليطلة مدرسة المترجمين التي نقلت علوم المسلمين إلى اللغات االوربية ......"  محمد عبد الرحمان مرحبا : الموجز في تا

أقسام العلوم عند المسلمين ـ  تتناول فيها  اسطر 12القبلية أكتب فقرة دون أن تتعدي ال  مكتسباتكو  2و  1اعتمادا علي السندين  التعليمة :
 مع نكر أمثلة عن العلوم و العلماءـ و كيفية تأثير المسلمين على األوربيين حضاريا .

 )ن07ثانيا : الجغرافيا(

  ن):70الجزء األول (

الطبيعية  مواردهفي مستوىاقليميةتهيئةيتطلبالبلدهذاأنالشريطفيوماجاءالبرازيل،فيالبيئةيتحث عنوثائقياشريطاشاهدت
 .ونتائج سوء إستغالل تلك الموارد االقليمية التهيئةمفهومعنالبحثالشريطنهايةفيفقررت،وامكانياته

 المطلوب :

 / إشـــــــــــــرح ما تحته خط في السند . 1
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لمطلوب :المطلوب :  

للفت/ هات  تعريف/ هات  تعريفا 11

ل الجدول اآلتيأكمل الجدول اآلتي بما ي/ 2

xaالح اإلسالميxex////eكة الفتوحاتة عن حركة الفتوحات اإلسال

ن)04إلدماجية (ضعية اإلدماجية ( omللمؤالغرب"الغرب"علىعلىعتسطع
خاللفيهفيهخلتدخلتذيالذيظلم

.العالعالموأروأرويالعلىلك

الكريم و العلومبالقرآن الكريم و العلوم التي

ستعادوا طليطلة فعين ؛استعادوا طليطلة فعمل م
وربية ......"  محمللغات االوربية ......"  محمد

12ون أن تتعدي الفقرة دون أن تتعدي ال 
 حضاريا .ربيين حضاريا .

e.ردك الموارد edفي مسفي مستوىاقليميةاقليميةةتهيئة

http://2am.ency-education.com/

