
  

   

 

3ة1صفحــــغ  

 

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

かُُيُ 
 ُ，ُ ら ُبُ رُ التُ ُةُ ار

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

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

 ـــかُُيعُ 

 
 
 

 

 الجりءُاأ，ُل:ُ)تةنُ(
:ُきُامصطلحاéيよت(ُتع 

 نظامُرأسمالي:ُُُ
ٚي   هڤ ٙع ڣقانڤڗ العٚض ڣالط  ــــــــ جغ ااستثماٙ ڣالت   نظام اقتصإڬ يقڤم علګ ح ـــــــــ لظ يهدف لتحقيا ڄ امصلحغ  ـ

ٕٚي   ن.ةث5   العامغبغ امإيغ علګ حساب امصلحغ الف  

:かالث．رةُالصناعي 
با في ځ ٚفتڢ أٙڣ ٙڬ في ڣسائل اانتاه ع ع  9تڣ 8تتغيي祈 ج٘ حقيقيغ في اانتاه  انطاقا من انجلت祈ا أحدف ثٙڤ

ٜٙاعيبالصناعي  ن.ةث5   ڣال  

 اُلحساるُق．مي:
ٙئ  هڤ    ٚافيغ الدين اللغغ التقاليد التا ٚقعغ الجغ ٚإ اامغ الڤاحد التي يجمع بينها ال ٚبط بيڗ أف احساٝ ي

ن5ُ.ة  بڣامصي祈 امشت祈څ  

:ُきا خصي   ت(ُتعよيéُالش 

 كよيست．فُك．مبس:

ٚ  ٝ امٜٙ بهجمن أهږ اكتشافاتڢ  5تأحد امستكشفيڗ ااسباڗ خال ځهڤ   ٚيك بق ا الڤسطى  ــــــــــ سڤاحل أم
ن.ةث5    بڣالجنڤبيغ  

   اكسما，すُأميراُل:
ٚيغ عل هڤ ٚف بحملتڢ العسك ٜائٚ  ـــــــ انجلي季ڬ ع ٙاػ مؤتم  متت8تى الج ٚا ٚ فينا كانـ فاشلغ لكنها ــــــــــ كنتيجغ لق

ٙا بالحصڤڗ  ٚا ٚيغ أحدثـ اض ٜائ ڗ 5ثبةالج  

:る，よبよخيُرالدينُب 

ه في البحٚ امتڤس   هڤ  ٚف بدٙڣ ٙع عثماني ع ٚب لد   ط ڣا بحا ٜائ غاصــ ي خــــــــ ـ اإسامفاع عن ٕڣل امغ   ٚ بعدـــــالج
ن5ُ.ة   با عثمانيا عليهااستنجإ أهلها بڢ ثږ أصبح ڣالي    

 

   
 

   ُむة:ُاماよُالجغ，ُみُفيُااالتاري
 جُمُُعتُ:ست．ُ・اُم

 ت2ة2/تة/2ةاريみ:ُالتُ 

ُ  اختباُرالفصلُالثانُيتصحيحُ ـــــــــــــــــاُُــــــســــ2ُُة:ُةامد 
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3ة2صفحــــغ  

 

 3ُ(ُالجد，ُل:ُ)2ةُن(

 الحدす تاريخُ。
ُم9ة5ت سبانُل．هよانُ，أرらيُ．اُلُُحتالا   

ُمتتث5  しُُليبانかكよمع 

ُمث82ت  معركة نゅفゅرين  

ُمت92ث     ゆゅمن وهران والمرسى الكبير  انسح ゅنيゅإسب  
 

 الجりءُالثاني:ُُ)4ةُنُ(

ٚاػ امعيي祈  النقطغ  امعايي祈  مؤش

ن5.ة  

ٚط   لإشكاليغتناڣل العناصٚ الكب祈ڥ  ٙاػ متتاليغ ش ٙع عن تڤاصل حضا ڣهي اڗ النهضغ عبا
ٙع ااساميغ   انتقائي معأڗ يكڤڗ تڤاصل  ٙيخيغ من الحضا بيغأمثلغ تا    ڣااٙڣ

امائمغ مع  
 الڤضعيغ

ن2ُة  

في السند من أفكاٙ   ءما جا تڤظيڀ    

ٚيغ البعن أمجإ اماض ي  ڣأهمها النهضغتڤظيڀ مصطلحاػ امإع حڤل امڤضڤع  الفك
ٙع   ٚبيغ اساميغ حضا ٙع ع ٚاف ثقافي حضا ٚجږ ت ٙڬ انتقائي تقڤقع انفتاح ت تڤاصل حضا
ٚڣب صليبيغ علماء بي季نطغ  ٙع ح ٚاف يڤناني كاسيكي معاهد اساميغ تحا ٚبيغ ت بيغ غ اٙڣ

ٙٛمي بب  ٙشد الخڤا  القسطنطينيغ ابن سينا ابن 

استخدام  
 إٔڣاػ امإع 

نُتة ٙيخي ڣامنطقي  ڣخاتمغ( ة منهجيغ )مقدمغ  الت季ام ا  الت季ام التسلسل التا  تناسڄ ااجابغ  
ن5ُ.ة الدقغ العلميغ ڣاللغغ السليمغ     ااتقاڗ  

 

افياُ: よالجغ 
 الجりءُاأ，ُل:ُ)تةُن(ُُ

   تسڤنامي: 
ٜال قڤڬ في عمڄ البحاٙ مڤجاػ  ٛل     بعظيمغ تطغګ علګ الساحل مخلفغ خسائٚ كبي祈ع سببها 

:かُتكت．نيかكよح   

ٙيغ   ٚڅ الصفائح القا ن5.ة   بهي ح  

     الりلりال:
ٚكغ  هڤ  ٙضيغ تحدف بفعل الضغط الباطني ڣضعڀ  تمڤجيڢ ح ٚع اا ٜٕإفي طبقاػ القش ٚع ت قڤتها  القش

 祈عكلما اقت祈ٚكٜ تخلڀ خسائٚ كبي ن5ُ.ة   ببنا من ام  

 الكس．ف:
 ٚ ض ڣالشمس  عهڤ ظاه ڗ 5بةفلكيغ تتمثل في حجظ القمٚ للشمس عندما يتڤسط ه٘ا ااخي祈 اٙا  
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3ة3صفحــــغ  

 

ٚيطغ   ڗ(  2ة: )الخ  

ٜام الناٙ 5ثبةاانجاٛ )  ڗ امفتاح25بةالعنڤاڗ  25بةالثاف(  للدڣل   5ثبة-ڗ لح  

ٚع  ُن25.ةامفتاح    ن25.ةالعنڤاڗ        ن5.تاانجاٛ     ن2النسبيغ الدائ  

 الجりءُالثاني:ُُ)4ةُن(ُُ

ٚاػ امعايي祈  النقطغ  امعايي祈  مؤش

ڗ 5بة  

ٚافي  لإشكاليغتناڣل العناصٚ الكب祈ڥ  ٚافي ڣالكبح الديمڤغ ڣهي أهږ عڤامل اانفجاٙ الديمڤغ امائمغ مع   
 الڤضعيغ

 

ڗ 2ة  

في السند من أفكاٙ   ءما جا تڤظيڀ   

ٜيإع الطبيعيغ  ڣهي السكاڗتڤظيڀ مصطلحاػ امإ حڤل امڤضڤع  الڤإاػ الڤفاياػ ال
ٚافي كبح   ٚافي ٕينانفجاٙ ٕيمڤغ ٚاٙ   ٕيمڤغ ٚڣف صحيغ ڣغ٘ائيغ استق سياس ي تقاليد ثقافغ ظ

ٕٚڬ   تعدٕ ٚأسمالي امإڬ الف ٜٙاعيغ ڣالصناعيغ الطابع ال ٜڣاه امبكٚ امجتمعاػ ال ٜڣجاػ ال ال
ٛماػ ااقتصإيغ بب   اا

استخدام إٔڣاػ  
 امإع 

ڗ تة ٙ التسلسل امنطقي  ڣخاتمغ( الت季امالت季ام امنهجيغ )مقدمغ    جابغ تناسڄ اا    لأفكا  

ڗ 5بة الدقغ العلميغ ڣاللغغ السليمغ      ااتقاڗ  
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