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よُ ائُ زُ か الج ُيُ ．رُ هُ م ُالج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيم かُ الد   ُيُ اط  بُ عُ か الش 

かُيُ 
بُ رُ التُ  ةُ ارُ ら ُوُ 

ُيُ   か  ُ．يُ نُ طُ الかُ

بُ رُ التُ  かُ يُ يよُ د ُم ُ
ُــــ か يُ  طائُ زُ الج  س  ُــــ よ و 

ُم ُ ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ  اء ُج ُالか ꞌꞌ ُよُ س   íꞌꞌ ُ اصُ الخ か بُ ـــ．ُُ ら ُ ر 
 ـــ かيعُ 

 
 
 

ُ

ا اريみأو  ُ î(ةت) : الت 

ُ î(3ة: )か اأولىل．ضعيُ ا
      かسالゆ かشرقًا ，غربًا، ，دفعوا أجلها اإسام"بفضل عامي かه الرسالやاأ，ائل بنشر ه îقام امسلمو ،

لし باد شما¡  稼تحو úلやك， ،わفي 稼الن， わف 稼باد امغرب ااساميفريقيا إل゜ إالن،  おًسكانها ساد ふأصب，
か في ظل稼 اإسام، ，امتڈجوا بالعرب ，أصبحوا بدي▲ ه إخواناب 稼الحري îيستنشقو 

む .きむ．عبد ج ،êيよاأوضاع الك かيむُو ااقتصا かب في ااجتماعيよ6ص اأوسط، امغ.ُ

ر箇の珂 ما تحت。 خطب   ) (1 箇تةاش)î 
لê الزمن畦 بما يناسب。: ) (2 稼2ةأكمل الس)î 

                                      á              تá          8                                                      ةá                                   5             بببب              
  áببببب

   

  î(ة3) :انيかか الثُ ال．ضعيُ 
 الفراغاき بما يناسبها:امأ -

بببببببببببببببببب في بببببببب لباد شما¡ افريقيا، هو دخو¡بببببببببببببببم▲ أهê النتائね الت畦 تمَخضし ع▲ ببببببببببببب
 ببببببببببببببب，نشر  اإسام،

かماجيむاإ か(4ة: )ال．ضعيî 
ُ ا火き ثاす:  د عاん العالê قبل بعثか النب畦 محم稼 : ياíالس  珂م 禍ل 禍في ظかظلم， ،êالظل， ゆالجو かالجهل، ظلم かظلم 

ا珂ゆ هやه الظلماき، بنشر العلê ，العد¡، ，  التي。 珂ن
珂
ا جا╋ اإسام أ

稼
الضياع بعدم معرفか ه سبحان。 ，تعال゜، ，مممم

ُ  توحيدهبفتふ القلوب معرفか ه ， ， 

ُ َل珂ê " :ندالس  珂ك  禍ر 珂ف 箇ع 珂ج  禍▲ 箇ي ب 禾ب
珂
火え  أ 禾ال

珂ط ú 禾ل 珂م か 珂ش 珂ب 珂الح  珂د 箇ن 禾ع ،お 珂ر 箇ج 禾اله  珂¡ا 珂ق 珂ف  禍。 珂ا:  ل 珂ّيه
珂
禍ú  أ 禾ل

珂 箇َنا ام 禍ًما ك 箇و 珂ق  珂ل 箇ه
珂
َي火か  أ 禾ل 禾اه 珂ج 

 禍د 禍ب 箇ع 珂ن  珂ام 珂ن 箇ص
珂 箇اأ  禍ل 禍ك

箇
أ 珂ن 珂，  珂か 珂ت 箇ي珂

箇
ي ام 禾ت

箇
أ 珂ن 珂，  珂ش 禾اح 珂و 珂ف 箇ال  禍ع 珂ط 箇ق 珂ن 珂，  珂ام 珂ح 箇ゆ

珂 箇اأ  禍╋畦 禾 س 禍ن 珂， ، 珂ゆا 珂و 禾ج
箇ال  禍ل 禍ك

箇
أ 珂ي  ّ́ 禾و

珂ق 箇َنا ال 禾م  珂éي 禾الَضع 渓َت 珂ح 
 珂ث 珂ع 珂ب  禍。ا الَل 珂ن 箇ي 珂ل 禾وًا  إ 禍س 珂ゆ َنا 禾م  禍ف禾ر

箇ع 珂ن  禍。 珂ب 珂س 珂ن  禍。 珂ق 箇د 禾ص 珂，  禍。 珂ت 珂ان 珂م
珂
أ 珂， ، 禍。 珂اف 珂ف 珂ع 珂， ا 珂ان 珂ع 珂د 珂ف ゜ 珂ل 禾إ  禾。الَل  禍ه 珂د 稼 禾ح 珂و 禍ن 禾ل  禍ه 珂د 禍ب 箇ع 珂ن 珂，  珂ع 珂ل 箇خ 珂ن 珂， ا 珂م 

َنا 禍ك  禍د 禍ب 箇ع 珂م▲ ن  禾îا 珂ث 箇，
珂 箇ا اأ 珂ن 珂ر 珂م

珂
أ 珂，  禾í

箇د 禾ص 禾ب  禾يث 禾د 珂ح 箇ال  禾╋ا 珂د
珂
أ 珂，  禾か

珂ان 珂م
珂 箇اأ  禾か

珂ل 禾ص 珂，  禾ê 禾الَرح  禾▲
箇س 禍ح 珂，  禾ゆا 珂و 禾ج

箇ا ال 珂ان 珂ه 珂ن 珂，  箇▲ 珂ع  禾ش 禾اح 珂و 珂ف 箇ال 
 禾¡ 箇و 珂ق 珂，  禾ゆ，الّز  禾ل

箇ك
珂
أ 珂，  禾¡ا 珂م  禾êي 禾ت 珂ي 箇ا ال 珂ن 珂ر 珂م

珂
أ 珂，  箇î

珂
د珂  أ 禍ب 箇ع 珂ن  珂。الَل  禍ه 珂د 箇ح 珂，  珂ا  禍Ñ禾ر

箇ش 禍ن  禾。 禾ًئا ب 箇ي 珂أحمد رواه " ش. 
ُ:عليمかالتُ 

   ُむافياة: اماよوجغ みتاري 

انيか :ست．ُ・ام ط الث   مت．س 

 ت2ة3/2ة/2ةاريみ:التُ 

ُ  ساعか ونصé: ةامد 
ُل اختبار الفصل  اأو 

かبببببببببببببببببببببببببب مرحل  

かااستطاع مرحل éالكش，  かبببببببببببببببببببببببببب مرحل  
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َدم، اكتえ فقرお م▲ ند ام禍 ابقか ，الس稼 عل゜ ما دゆسし ，معاゆفú الس稼  بنا╋ً  珂ح فيها أحوا¡ شب。  8ةق 稼أسطر توض
 الجزيرお العربيか قبل اإسام، ，بعد مجيئ。ب 

ُ î(ةت) جغよافيا: الثانيا
か اأولى îُ(3ة: )ال．ضعي 

 اゆبط الجملか بما يناسبها:  - 
  稼السهو¡ في الص êتتڇكز معظîب يかالجنوبي かفي الجه 

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميس畦اموسم へب ود امناかالشرقي かفي الجه 

かاني か الث  îُ(3ة: )ال．ضعي 
ح الخطأ فيما يلي:  - 禾稼صح 

  禍ت 珂بعتかد الطبيعيゆاموا かفقرها م▲ ناحي êغゆ かاقتصادي お 稼قو îبڇ الصي 

  ゆخبيل م▲ الجزゆأ îبالياباおالفقيڇ 

 بかاعゆاتساع السهو¡ ，استخدام التكنولوجيا في الز えاتي بسبやااكتفا╋ ال îاليابا しحقق 

かماجيむاإ か(4ة: )ال．ضعيîُ
 稼الجمل الت え 禾

稼تゆ 火おلتحصل عل゜ فقر かسيا م▲ حيث الي′ おゆفيها خصائص قا éتص かامساح،  稼التわيゆضا 
 ，:かامناخي êاأقالي 

  وع 稼ساع مساحتها ，تن 稼ات えبسب畦الت かأقاليمها امناخي  かامعتدل， おدゆالبا， おゆالحا かتشمل امنطق
かمتنوع かنباتي， かحيواني お，بتوجد بها ثر   

 êفي العال か 稼أعل゜ قم， かجبلي かببها أكبڇ سلسل 

 îا 稼عدد السك， かم▲ حيث امساح êالعال きاゆسيا أكبڇ قا′ おゆقا 稼بتعد 

  きاゆالحضا 禍د 箇ه 珂م， かالسما，ي きالرساا 禍ط 禾ب 箇ه 珂هي مかبالقديم 
 
 
 
 

Çمع دعواتنا بالتوفي 
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