
  

   

 

か2ة1صفحــــ  

 

よُ ائُ زُ かُ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 
يよُ د ُمُ 

بُ رُ التُ かُُ يُ 
طائُ زُ الج ُـــُـかُيُ  س   ，よُُُُُــــ

ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ ，ُ ُُا╋ ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س  ُ ら ُُ．بُ ــُـかُاصُ الخ ꞌꞌُق  ر 
 ـــかُُيعُ 

 
 
 

)îُةت(ُ:みُاري  أسئلかُالت 

)ُîُُل:ُ)تة  الجز╋ُاأ，ُ 
î 2ة :اليか ف امصطلحاき الت  عよ   (ُت  

かب ناعي  ص   ال．おゆ ث  ال –أسمالي よ  الظام ن   ال -حساる الق．مي ال  ُُُ  

2)ُ   よالت  ف الش  ع きخصيا か2ة  :اليî  

ين بよبる，よب خير الめ    –كسما，す أ  –كよيست．ف ك．مبس ُُُ  

 î التالي:  2ة ¡，め3(ُأكمل الج 

 الحدす تاريخُ。
سباîُل．هよاîُ，أرらيُ．اُلُُحتالا ............ُ.  

.ُ............ しُُليبانかكよمع 

ُمث82ت  ............................................. 
ُمت92ث  ............................................. 

 

)ُîُاني:ُُ)4ة  الجز╋ُالثُ 
:かُكالي  الش 

  もكي ，شجاع ，منها مجه．د もاتي ما بيî من يよ・ أن   ،かか أم  íよ امثل゜ لتحقيق نهضか فكよي  تختلé اآゆا╋ ح．¡ الط  

かب متتالي  ها نتاج ت．اصل حضاゆاき يよ・ أن    

ــــــــــえ في。 عل゜ ااشكالي  か مستشهめا  التعليمか:ُاعتمادا عل゜ معل．ماتú ，الس  نـــ め ال．اゆد،  أكتـــــ え مقاا تاゆيخيا تجيــ

ا دゆسしب か مم   بأمثلか تاゆيخي 

  かال゜ الل  تيني か  بيよمــــــــ ن الع かال．اسع かالت  رجم かكよهــــ． نجــــــ اح ح かه الن  هضやه ゆدهاらعل゜ ا めما ساع   î ُند:ُ"بببإ الس 

かب．اسط ُ î．ـــــــــ لإ جيل من العلما╋ ينتم  
かُــــــــــ ．î في بめايــــــ امسلم قام بها العمليか التيي نفس ــــــــــــــــ عか ， هى فئاき متن．   

"الكتابُامدرس ي"ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنهضتهê ببب"ُ  

 

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

 ت2ة2/تة/2ةاريみ:ُالتُ 

ُ  اختباُرالفصلُالثاني ـــــــــــــــــاُُــــــســــ2ُُة:ُةامد 
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か2ة2صفحــــ  

 

)ُîُافيا:ُُ)ةت よُالجغかأسئل 

)ُîُُل:ُ)تة  الجز╋ُاأ，ُ 
ف امصطلحاき التاليか: عよ    (ت  

  ال –تكت．نيか الحよكか ال –تس．نامي      
 り ¡اりب الكس．ف -ل  

    ،ليú خよيطか العالêإ (2ُ
عليهاب اゆ مع ثلす بلめاî يمよ  ع عليها حりام الن  ，ق   

́  اليليú الجめ，¡ الت  إ ُ(3 や م ثتةか2 سنか يمثل نسبか ，اゆداき بعض الق．・ ااقتصادي   ال   

êُُالعالかبقي îُاليابا îُاا，ربي الصيむال．.م.ُأ ااتحا かُيむالق．・ُااقتصا 
37% 5% 9% 36% 13% きاむُال．ارかنسب 

 

か نصé قطよها 3ة سêب ل معطياき الجめ，¡ ب．اسطか دائおよ نسبي   
 امطل．ب:ُمث 

)ُîُاني:ُُ)4ة  الجز╋ُالثُ 
:か  الشكاليُ 

اゆا  ــــــ انفجتعよفاî  ，′سياافよيقيا  في حيî أら．،   î ـــــــــــــ お العجよف بالقاゆ  ــــــــــ عت   ديم．غよافي جعلهاح ــــ تعاني أ，ゆبا من كب 

با مستمよ   ديم．غよافيا  

:かالتعليم 

اب ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ か امطよ，حか مبينا أسبــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ اا جغよافيا ح．¡ ااشكاليــــــــال．اゆد أكتえ مق めــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ن，الس  ى معل．ماتú ـــــ اعتمادا عل 

لظاهよتيîبا   

 السند:

مب تةة2 ，سنか م ة95تكاî بيî سنゆ か عめد الس  تط．  ُُ  

ةةة2اîُالسكُ   
ة95تاîالسكُ   きُالقارا 

かُباُ，ر，سياُاا，ربيُ ُ，，ُرأ ة55 ة3ث  

فよيقيُاإ ة22 ة8ث  

 ′سيُا ةة4ت ة5ت3
 

 î．ملي おめال．ح かب نسم  

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"ُالكتاب امゆめس ي"ُُُُُُ                                              

．فيقُللجميُعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  بالت 
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