
الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية  

متوسطة : مباركي قدور                                           مديرية التربية لوالية :سعيدة               

المستوى :الثانية متوسط                         اختبار الثالثي الثالث في مادة : التاريخ و الجغرافيا        

    

اوال : التاريخ 

السؤال االول : اشرح المصطلحات التالية      

االجتهاد     –التفسير  –الفقه  -االجماع  

 .     استمرت الفتوحات اإلسالمية طيلة العهود التي تلت وفاة الرسول صلى هللا عليه و سلم   
السؤال الثاني

 ن)        2مالقصود بالفتوحات االسالمية (-
 ن2النتائج التي حققتها الفتوحات االسالمية (ماهي -

 

   '' اأقام المسلمون نظاما اقتصاديا متنوع''   :لث السؤال الثا
 ن )02 ( تكلم عن التجارة عند المسلمين:-

      نقاط): 06الوضعية االدماجية(
               استطاع العرب المسلمين في اقل من مئة عام أن يحيوا خراب األرض في اوروبا و " 

 "يقيمونا فيها افخر المباني و ينشطون الحركة التجارية و العلمية 
 طالب العلم كان لهم دور فعال في نقل الحضارة االسالمية  :01السنــــد
استفاد األوربيون من المسلمين و العمارة خاصة في المجال الهندسة  :02السنــــد

 "العسكرية
طرق وصول الحضارة االسالمية الى اوروبا وتأثيرها في  فيه: اكتب فقرة تبين التعليمة 

 .ي العمران الميدان العلوم والميدان
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شرح المص: اشرح المصطلح الول 

االجاالجتها––تفسير التفسير –

سالمية طيلة  اإلسالمية طيلة العهو

) ن)       ن)       2ة
نن22السالمية (ت االسالمية (

''''عععاامتنوعصاديا متنوع

ب األرضخراب األرض في اور
"ة

ميةسالمية
سة ال الهندسة 

ها في ثيرها في 

2am.ency-education.com



 نقاط) 8الجغرافيا (ثانيا : 

تتوفر البرازيل على ثروات طبيعية هائلة اال ان تهيئة االقليم بهذا البلد ال تعكس حجم " 
"االمكانيات

المطلوب 

 )نقاط02(ما المقصود بالتهيئة االقليمية:  )1
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

 )نقاط03برازيل (ماهي مظاهر التناقض في ال)2
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

 )   نقاط03ز االفراط في استغالل الموارد في البرازيل(اذكر الحلول لتجاو)3
-----------------------------------------------------------------    - ----

--------------------------------------------------------------------------
-  ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 : عامر الجياللي  بالتوفيق استاذ المادة
 
 
 
 
 
 

 
en "    إن النصر مع الصبر .. وإن الفرج مع الكرب .. وإن مع العسر يسرا" 
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ي مظاهر التناماهي مظاهر التناقض
--------------------------

----------------------------
-----------------------

االفراط فيز االفراط في استجاو
--------------------------

-------------------------------
----------------------

: ع استاذ المادوفيق استاذ المادة

2am.ency-education.com


