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 الجمهورية الجزائرية الد  
 
 عبيةيمقراطية الش

 
 
 ربية الوطنيةوزارة الت

 مديرية 
 
 وسط ر ربية الجزائالت

ة  ꞌꞌق جاء والتفو  الر   ꞌꞌ  مدرسة  - يعةزر  بو  - الخاص 

  
  

 
 ن(12)خ ـــاري: التّ األّول  الجزء
 ن(4):ة األولىالوضعيّ 

 

 

 
 

 :عليماتالتّ 

 ن(02) .إلى يثرب  سول ز دوافع هجرة الرّ أبر   (1

 (02) لبناء مجتمع إسالمي جديد؟  بيماهي األسس التي اعتمدها النّ  (2
 

انيةة الالوضعيّ 
ّ
 ن(4):ث

  الجدول:صّنف ما يلي حسب 

  -ماءحرمة الّد 
ّ
 -عبادة األصنام-ورىالش

ّ
 و   -وحيدالتّ  -املؤاخاة -يفإكرام الضّ -والعصبيةأر الث

 
 .البنات   د  أ

 بعد اإلسالم قبل اإلسالم

  

 

 ن(4):ةدماجيّ ة اإل الوضعيّ 

 بظهور الّد  من عمره سنة األربعين د بلغ محمّ  عندما :ياقالّس 
ً
ين الجديد نزل عليه الوحي، فكان ذلك إيذانا

 على مجموعة من املبادئ.

  ندات:الّس 

 

 

 

 
أسطر توّضح فيها أوضاع شبه الجزيرة 8كتب فقرة من ا، والّسنداتمن خالل معارفك املكتسبة  :عليمةالتّ 

 اإلسالم. وبعد ظهور العربية قبل 

  الّتاريخ والجغرافياة: املادّ 

انية  :املستوى 
ّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ط               متوّس  الث

ل الفصل األوّ اختبار   

 03/12/2019اريخ: التّ 

 عة ونصفساة: املّد                    

 د النّ هذا كتاب من محّم  حيم،الرّ حمن "بسم هللا الرّ 
ّ
من  ى هللا عليه وسلم بين املؤمنين واملسلمينبي صل

 من دون الّناس..." ،ش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهميقر 
ٌ
 واحدة

ٌ
إّنهم أّمة  

.31، ص 1ة، الجزء بويّ يرة النّ ابن هشام، الّس   

 

 

 االقتال فيه دائًم  اوشات، وكان حب  العرب منام " كانت أيّ :1ندالّس 
ّ
 بائل"في حياة الق اأر بارًز ، لذلك أصبح الث

.119تاريخ العرب، ص                                                                   

عية واجتما ،التوحيدينية التي تتمحور حول فكرة ين الجديد على مجموعة من املبادئ، منها الّد "قام الّد  :2ندالّس 

 لكتاب املدرس ي.ا                                                                                          ..."    كافل والّتآخيوالتّ املساواة  مثل
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انيا الجزء
ّ
 ن(8) جغرافيا: اللث

       ن(40): ولىة األ الوضعيّ 

رف قارة آسي    ع 
 
 ضاريس ي. والتّ  املناخيوالّتباين نّوع ا بأّنها قاّرة التّ ت

       املناخ.                                                                                   عّرف (1

 قارة ز أقاليم مناخية تميّ  ةاذكر ثالث (2
ّ
 رح.آسيا مع الش

3)  
ّ
    الخريطة مرفقة مع ورقة االختبار() الجغرافية.ّماء حدودها ع على خريطة آسيا الصّ وق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ن(04): ةة اإلدماجيّ الوضعيّ 

     اشتهر الجنوب الشرقي من قارة آسيا بكثرة الفيضانات. :ياقلّس ا

 :نداتالّس 

 
 
 
 
 

 
 أسطر، توّضح فيها أثر املناخ املوسميّ 10كتب فقرة من اندات، الّس من خالل معارفك املكتسبة، و  :عليمةالتّ 

  في املناطق التي ينتشر فيها في قارة آسيا.

 

 

 

 

۞۞۞ 

وفيقبالتّ   

   ثراء و نوع من منطقة ألخرى، كما يتمّيز بت " تختلف و تتنوع الحياة النباتية في إقليم املناخ املوسميّ   :1ندلّس ا

 .56سيا املوسمية، صآ                                                                        حيواني".                                               

  " املناخ املوسميّ  :2ندالّس 
ّ
 ة تتسّبب في حدوث أعاصير و فيضانات خطيرة. " ل ظاهرة طبيعيّ يمث
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