
 3من1ّصفحةال

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 

 
 
 

ُ

اريみ: أوا îُ(ةت) الت 
か اأولى îُ(3ة: )ال．ضعي 

 îاأ，¡ استطاع السلطا êالبرتغالي  سلي éالحل めفي ي úمن سقوط ，شي かسめّاأماكن امق， らباد الحجا もإنقا
فよيط في أごゆ بالتّ  الめ，لか العثمانيかهê ت  إنقاも مسلم畦 اأنめلس، ，مع もلú ت   ها  الّشيعي بالجيش الや´ كاî متوّج  

 باأنめلس
 î(تةاشよح ما تحت。 خط: ) (1
ناسب。أكمل  (2  î(2ة: )الّسلê الّزمن畦 بما ي 
                かبببببببببببببببببببببببببببببببب                                 فتح القسطنطينيかكよمع                     かالخاف   îإعا

 ببببببببببببببببببببببببببب 

    بببببببببببببببببببببببببببببببب                                               م تت5تببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب                                       
 م534ت

かاني îُ(3ة) :ال．ضعيか الث 
ُ:الجめ，¡  حسえ اليか بما يناسبهاصّنé العباゆاき التّ  -

 かخفيف Ñゆفي غالب。 أ， بمعا かسلمي かيقよبط îكا-  めّاإسام ，ص よنش， おめيめمن أجل فتح باد ج ゆالكّفا-ُ
جل توحيめ العالê اإسامي أمن  -كاî عن طよيÇ الحよ，ب ，امعاÑゆ الطاحنか   -，¡ العよبيか ，اإساميか الめّ  ل  م  ش    

ل    - م 
 بالめ，¡ اأ，ゆ，بيか ش 

ع العثماني  ُالفتح العثماني ُالت．س 

  

かماجيむاإ か(4ة: )ال．ضعيîُ
íيا الや´ دّب في أ，صال。، فبعث ه العثمانّييî ，¡ اأ，ゆ，بيか عل゜ العالê اإسامي بعめ الضعé تكالبし الめّ  :الس 

 بليعيめ，ا ل。 مجめه ，，حめت。
ُ ُ:داきنالس 
ُ تاî عظيمتا اإشعاع في العالê، د，لاأمويか باأنめلس الخافか العباسيか في امشíよ ，  لقめ كانし الخافか :ت ندالس 

しغير   فلّما غاب かالعثماني かل，めشمس ال しقよاد، أشめشمس بغ   めبعي  しقよأش かناطよشمس غ しا غاب
ّ
عنها، ，مممم

   ُむافياة: اماよوجغ みتاري 

الثかلا :ست．ُ・ام ط ث   مت．س 

 ت2ة3/2ة/2ةاريみ:التُ 

ُ  ساعか ونصé: ةامد 
ُل اختبار الفصل  اأو 
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 3من2ّصفحةال

أب． القاسê سعد ه ، مجلか الدراساき                                                                                   .عنها بعيめ   شمس الجزائよ غير  

むالعد ،か8ةالتاريخي か5م،ص994ت/993تسن  

ُ ُ.وثيقか مよفقか() مثت，í 4تبيí îالتوّسع العثماني ما  خよيطか :2 ندالس 
سطよا توّضح فيها ظよ，ف التوّسع  2ت اعتمادا عل゜ ما دゆسし ，من الّسنめين أكتえ فقおよ من :عليمかالتُ 

 العثماني، ，أثよه عل゜ أ，ゆ，باب
îُ(ةت) ثانيا: الجغよافيا

îُ(6ة) :か اأولىال．ضعيُ 
" えأ，قيانوسيا، عل゜ الطابع امحيطي يغل おゆقا ，  きمعيقا めأح îكاかاإقليمي かإنسانها مع  التهيئ êلتأقل

 ب"بيئت。

 î(تة)ب    اشよح ما تحت。 خط (1

 î(2ة)  بفّسよ تやبやب توらيع الّسكاî لقاおゆ أ，قيانوسيا (2

 î(3ة)  باممممممممممممممもكよ ثاす خصائげ طبيعيか لقاおゆ أفよيقيا (3

かماجيむاإ か îُ(4ة) :ال．ضعي 
íيا أ，قيانوسيا شめّ انتباهú التباين بيî د，¡ القاおゆ في ，أنし تتابع شよيطا ，ثائقيا حو¡ اقتصاد قاおゆ : الس 

خاصか د，لか استراليا ，نيوらلنめا، فأゆدき البحث عن أهê امواゆد ，الصعوباき الت畦 تعاني منها  ،التطوゆ ，التقめّم
 القاおゆب

ند    : تالس 
" めّيح ´やمساحتها ال よصغ êغゆ ،êفي العال めالصي Çأ，سع مناط， 渓من مجا¡  تعتبر أ，قيانيا من أغن かاعゆالز

 ́ よالبح めالصي かفよعل゜ نمو ح めطو¡ السواحل يساع ， かب"الواسع 
 22الكتاب امدرس ي:بتصよ ف،ص

ُ  :  2ندالس 
 "およائめّمن ال かيبよالق， おゆّالحا かامائي きامسّطحا íإل゜ ال  تنشأ اأعاصير فو íよمن الش Ñよّتتح êث ،かستوائي

す خسائよ كبيرお نتيجか الفيضاناき الت畦 حめ  ，ت   الغよب فوí مياه امحيطاき ，من مناطÇ حめ，ثها شíよ استراليا
およالغزي ゆياح بها إل゜  ،سّببتها اأمطاよّال かعよتصل س めة35，ق  かثめةسا محêأمواجا   كل   かبعل゜ الّسواحل عاتي" ُ

ُوعلي غانê: امدخل إلى علê الجغよافيا الطبيعيか -حسن علي سم．ُر
  :عليمかالتُ 

 ،أسطよ تبّيî فيها الّصعوباき الت畦 تعاني منها القاおゆ ةت كتえ فقおよ منا من خا¡ ما دゆسし ，الّسنめين،
 لممممممهاب حلول   مقترحا  

ُ
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  ّبالتÇوفمممممي  
ُ
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