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よُ ائُ زُ かُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ かُالد   ُيُ اط  بُ عُ かُالش 

かُُيُ 
بُ رُ التُ ُةُ ارُ ら ُوُ 

かُُيُ نُ طُ ال．ُ かُُ ُيُ 
بُ رُ التُ かُُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُـــُـかُيُ  س  ُــــよُُُُو 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س   íꞌꞌُ ُاصُ الخかبُ ــُـ．ُُ ら ُ ر 

 ـــかُُيعُ 

 
 
 

ُ

ا ُنقاط(ةت)ــــــــاريみالتُ :ُأو 
ُ نか(ُ:2ُُ)ُاأولىال．ضعيُ 

ٙئ الّتاليغ؟   ُماٗا ُتمّثل لڊ التوا
ُهتت3ُُ-ه84ُتُ-هُة5ُ-هُت9

かاني かُالث       ن(3ُُ)ُ:ال．ضعي 
ٚب ٚف امغ ٚبي ع ٙئ امنطقغب  ثاف ٕڣڋ مستقلّ  الع ٙٛ في تا  غ كاڗ لها ٕٙڣ با

   :الي بما يناسظأكمل الجٖڣڋ التّ  -
ُ ُُولかُالد  ُالعاصمかُُُسامؤس 

ٚػ     تيه
ٙيس بن يحي  إ   ٕ  
 القيرڣاڗ   

 ن(ت):ُالثかかُالثُ ال．ضعيُ 
ٚځ الفتح ال  ٙب سامي استغ ٚب ما يقا    ب سنغةثلبإ امغ

ّٚ بږ تفسٚ ه٘ا التّ  - ٚبإ في ڣصوڋ الفاتحيڗ  أخ    ؟لګ بإ امغ
ُن(4)ُ:انيالجزءُالثُ 
かかُال．ضعيُ  ُن(4)ُ:اإむماجي 

ٕٚ صٖفغ  ٚب لږ يكن مج ٚتظ عنها  ،ڣصوڋ الفاتحيڗ امسلميڗ لبإ امغ ٚاحل ت ٙڣسغ ڣم  إّنما عن خطغ مٖ

ٚيقيا  ب مجموعغ من النتائٌ غيرػ ڣجڢ منطقغ شماڋ إف

ُ ٖ  إ غ  ساميّ ڣصوڋ الفتوحاػ ال   ّڗ إ "ُُ:ُُتندالس  ٚب أنتٌ ڣاقعا جٖي ٚيقيا ڣحّولها   ،ا لګ بإ امغ غّير معالږ شماڋ إف

ّٙڬ إ  ٚكز حضا ّٚ   لګ م ڣبالنشٚ ال  ڣمم ُ."ُسام في أٙڣ

ُ

ُ

   ُむافيُاالة:ُاما よُوالجغみاري  ت 

انيかلاُ:ست．ُ・اُم ُُث  ُُطمت．س 
ط  مت．س 

ُ:みاري  22ة3/2ة/4تالت 

éُُونصかة:ُساع انيالفصلُااختباُر امد   لث 
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ُ 2ُُُُ:ُندالس 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
ٕ  :ُعليمかالتُ  ٙسـا علګ الس  اعتما ٚع من ا  ،نٖاػ ڣما ٕ ُُبأسطٚ حوڋ اموضوع ةتكتظ فق

افياال:ُثانًيُا よُنقاط(ةتُ)جغ
    نかُ:(3ُُ)ُاأولىال．ضعيُ 

- ٍٚ  يڗ: الي التّ  يڗامصطلح اش
   بنميغ استراتيجيغ التّ  -اأمن الغ٘ائي                      

ُُ  ن(3):ُانيかかُالثُ ال．ضعيُ 
   :اليغ في مكانها امناسظ حسظ الجٖڣڋ صّنڀ امعيقاػ التّ -

 ب يخوخغالّش  – شعاعاػ نوڣيغ إ  - اأعاصير  -الفيضاناػ   -ف امٖڗ تلوّ   -كاني اانفجاٙ الّس 
かُُمعيقاきُبشよيُ かُمعيقاきُطبيعيُ 

ُُ

ُُُُ  ن(3):ُانيالجزءُالثُ 
ُُُ:むかماجيُ ُإかُاال．ضعيُ 

الصّ تُ  قوتيڗ  عتبر  ڣالياباڗ  العالږيڗ  في  الٖڣلتاڣهات  ،اقتصإيتيڗ  اأ اڗ  تحقيق  استطاعتا  الغ٘ائي ڗ  من 
 ّٖ    بالغٙع ڣفعّ متطوّ  لشعوبها عبر استراتيجياػ ج

ُ من الغ٘ائي قـ اأ لكن تمكنـ من تجاٛڣ ه٘ه امشكلغ ڣحّق   ،عانـ الصيڗ لفتراػ طويلغ من امجاعغ "ُُ:ُُتندالس 
ُ."غ تزيٖ عن ملياٙ نسمغ ّم أ 

ُ ُُ:2ندالس  إّا " الطبيعيغ   ٕٙ اموا من  ٚها  فق تحقيق    ّڗ أ   ٙغږ  من  تمكنـ  الغ٘ائيأ الياباڗ  علګ   ،منها  معتمٖع 
ُ."ُٙعاستراتيجيغ جٖ متطوّ 

ٕ  :ُُعليمかالتُ  ٙسـ  ا علګ السنٖاػ ڣمااعتما ٚع من  ا   ،ٕ أسطٚ تتحٖف فيها عن استراتيجيغ هاتيڗ    ةتكتظ فق
 ّٖ ُُبتحقيق اأمن الغ٘ائيڣلتيڗ في ال
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ٙ  ه  م  الج     ٚ  ائ  ز  غ الج  ي  ڤ
ٖ   ي   ب  ع  غ الش  ي  اط  ٚ  ق  يم  غ ال

 غ ي 

ٙ  ٛ  و        ب  ر  الت    ع  ا
 غ ي  ن  ط  الڤ   غ  ي 

ٚ  ٖ  م    ب  ر  الت   غ  ي  ي
طائ  ز  الج  ــــ غ ي  س   ــــ   ٚ و 

ٚ  ꞌꞌ غ  س  ٙ  ٖ  م    ـــ  غيع  ٙ   ٛ  ڤ ب  ـــ غ اص  الخ   ꞌꞌځ  ڤ  ف  الت  و   اء  ج  ال

 
 
 

 
ٙئ الت    )نقاط( ةت:ــــــــا

 ڗ   6الجزء اأوڋ: 
ٙئ التاليغ ماٗا تمثل  اليڊ     ڗ2الڤضعيغ اأولى :                              لڊ: التڤا

   اأنٖلس ڝ   فتح ت9                                                   
 ڝ تأسيس القيرواڗ  ة5                                                     

 قيام ٕولغ الٖولغ اأغلبيغ  ڝ 84ت                                                     
ٙيسيغ    ڝ تت3                                                       سقڤط الٖولغ اإٕ

ٙئ امنطقغ     ڗ 3الثانيغ :الڤضعيغ  ٙٛ في تا ٚب ثاف ٕڣڋ مستقلغ كاڗ لها ٕٙڣ با ٚفـ ٕڣڋ امغ  ع
 أكمل الجٖڣڋ التالي بما يناسظ      

 العاصمغ  ام〉سس  الٖولغ  
ٚستميغ   ٙستږ   ال ٚحمن بن  ٚػ  عبٖ ال  تيه

ٙيسيغ  ال  ٙيس بن يحي  ٕ  فاٝ إ
ٚاهيږ بن اأغلظ   اأغلبيغ    اڗ  القي祈ڣ  إب

ٙب  ڗ ت: الثالثغالڤضعيغ  ٚب ما يقا ٚځ الفتح ااسامي لبإ امغ  سنغ  ةثاستغ
ٚفض ز    ٙبي ال٘ي ي  بسبظ معاناتڢ الطويلغ من ااستعماٙ اأجنبي   اي جٖيٖأفسٚ ٗلڊ بعقليغ اانساڗ امغا

     ڗ4:الجزء الثاني  
 الوضعيغ اإماجيغ  

  ٙ ٙ   امعيا ٚاػ امعيا  العامغ   ػةك   ػةأ  ػةج   م ةع م〉ش
امائمغ مع  

 الوضعيغ 
 祈أسطٚ  ةتكتابغ في                                                       

ٚاحل ڣنتائج الفتح ااسامي  امطلوب امتمثلتتضمن  في م
ٚب    لبإ امغ

 تة تة 5بة ة ةة

ااستعماڋ  
الصحيح إڣاػ  

 امإع  

 بشكل سليږ يستثمٚ السنٖاػ 
ٚاحل الفتح امإع مثليوظڀ مفاهيږ  الفاتحيڗ، القإع  م

 عٖيٖع بببببب  نتائج

 2ة 2ة تة 5بة ةة

ٚتيظ اأفكاٙ ڣتسلسلها  النسجام ڣالتناسق    ت
   اأفكاٙ ببعضهاٙبط 

 5بة 5بة 25بة ة ةة

  季ٚؤيغ التقاڗ ڣالتمي  5بة 5بة 25بة ة ةة ةعٖم التشطيظ ةسامغ اللغغ ةاابٖاع ڣالتمي季    مق
 

    ٕ افيا ع: اما ٙئ والجغٚ ا  الت 
 متڤسط  الثانيغ :امستڤڥ 

ٙيالت    22ة2ة3ةة4تٔ:ا
 ساعغ ونصڀ   امٖع: 

 

 ساعة واحدة  المدة : 
   

افيا  ٙئ والجغٚ ٙ مإتي التا جي اختبا  التصحيح النمٗڤ
افيا  ٙئ والجغٚ  التا

 التصحيح اڋ 

 

                                                                                
www.ecolerradja.com www.fb.com/ecolerradja

ائر
جز

ي ال
یم ف

لتعل
ة وا

ربی
م للت

حسا
ة ال

دون
م

    
    

    
   w

ww.h-
on

ec.
co

m   

https://ecolerradja.com/
https://web.facebook.com/ecolerradja


 2من2ّصفحة ال

افيا    نقاط ةت ثانيا الجغٚ
 ڗ  6ةالجزء اأوڋ  
ٚح الڤضعيغ     ڗ 3 مصطلحاػ: اأولى: ش
ٙع الشعظ على تڤفير احتياجاػ سكانها 〈ما  الغ٘ائي:اأمڜ    ڗ 5بت〈نتاجا أو استيرإا هڤ قٖ

ٙ بلٖانهږ   التنميغ: هياستراتيجيغ   ٕٛها ٚ وا ٚها الٖولغ مڜ اجل تطڤي ٙيع التي تسط  ڗ 5بتالخطط وامشا
 في جٖوڋ   صنڀ ڗ 3 الثانيغ:الڤضعيغ   

ٚيغ  معيقاػ طبيعيغ    معيقاػ بش
ٙ السكاني  تلڤث امٖڗ  –اأعاصير  –الفيضاناػ   الشيخڤخغ  –اشعاعاػ نڤويغ –اانفجا

 ڗ 4ة الثاني:الجزء  
 الڤضعيغ اإماجيغ  

  ٙ ٙ  امعيا ٚاػ امعيا  العامغ   ػةك  ػةأ  ػةج  عةػ  م〉ش
 أسطٚ   ةتالكتابغ في  امائمغ مع الوضعيغ  

في است祈اتيجيغ الصيڗ ڣالياباڗ   ڣيتمثلتتضمن امطلوب 
 من الغ٘ائي  في تحقيق اأ 

 5بة 5بة 25بة ة ةة

ااستعماڋ الصحيح  
 إٔڣاػ امإع  

 يستثمٚ السنٖاػ بشكل صحيح 
ٜٙاعغ  -التنميغ  امإع: است祈اتيجيغيوظڀ مفاهيږ  ال

ٚيغ   الحٖيثغ   اآاػ –العص

 2ة 2ة تة 5بة ةة

ٚتيظ اأفكاٙ   ڣالتناسق اانسجام    ت
 ٙبط اأفكاٙ ببعضها  

 5بة 5بة 25بة ة ةة

   季ٚڣءع  التقاڗ ڣالتمي اابٖاع –سامغ اللغغ  –عٖم التشطيظ  – مق
  季ڣالتمي 

 5بة 5بة 25بة ة ةة
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