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

かُُيُ 
بُ رُ التُ ُةُ ارُ ら ُوُ 

かُُيُ نُ طُ ال．ُ かُُ ُيُ 
يよُ د ُمُ 

بُ رُ التُ かُُ يُ 
طائُ りُ الج ُـــُـかُيُ  س  ُــــよُُُُو 

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

 
 
 

ا ُنقاط(ةت)ُــــــــاريみالتُ ُ:أو 
îُ(6ُُة:ُ)ُلالجりءُاأوُ 
îُ(2ُُة:ُ)かُاأول゜ال．ضعيُ 

  すاめاإسامي بأح みيゆالّتا よيزخ   :みيゆه الّتواやبعض ه úفي القلوب قبل العقو¡، إلي かًاسخゆ しبقي 
8( áة3ت )2 –م(á24ت )3 –م(á25ت )5 –م(áث2ت)م 

 اもكよ أحめاす هやه الّتواゆيみب   -

îُُُ(2ُُة)ُ:انيかかُالثُ ال．ضعيُ 
 الي:فها في الجめ，¡ التّ صّن   ساميか،，لか اإ ゆ الめّ ليú بعض مظاهよ تطوّ إ 

 めالعبي よيよ؛ تح  え؛ الحا¡الكس ゆالقما êيよ؛ تح   Çّالثّ  ح Ñبامتاお，ڇ 
ُُ́اجتماعي むُاقتصا

  

îُُُ(2ُُة)ُ:الثかかُالثُ ال．ضعيُ 
  ّよال およلهج îسو¡ كا  めّافعع，む お ب 

 ؟ ，ماもا  ؟امめينかلى إ か م▲ مّك   لهجよت。 هむ êافع  أ حسゆ えأيú ما هو  -
îُُُ(4ُُة)ُ:انيالجりءُالثُ 
îُ(4ة):むかُماجيُ かُاُلال．ضعيُ 
  しأ كان  ぱضا， めّج かبيよالع およقبل مجي╋ اإ   شب。 الجزي かبよما  ،ساممضط îعاよأكثڇ    لك▲ س しأصبح， きتغيڇ

 ب ا ا ，استقよاゆً تنظيًم 
ُ ُنداき:ُُالس 
ُ   ， أ امよاعي    ，أ بسبえ النڈاぱ على اماشيか    القبائل   في الغالえ بيî   تنشأ  ام العよب منا，شاき قبليか " كانし أيّ   :تدنالس 

   بأゆ ظاهおよ باおらゆ في حياお البめ，"أصبふ الثّ ام امياه ببببببببب，بفضل هやه اأيّ 
ُفُ(ُصよُ ت)ب7ُتالكتابُامدرس يُُصُ  

   ُむافيُاالة:ُاما よُوالجغみاري  ت 

انيかلاُ:ست．ُ・اُم ُطُث   مت．س 

 ت2ة2/تت/29ُاريみ:التُ 

ُ ُلاختباُر かُونصéُساع:ُةامد   الفصلُاأو 
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ند ，قوانيî ببببببببببببببببفلقめ جا╋ê    き  ظ  سام م▲ ن  よف في اإ نقطか انطاق لكّل ما ع      ب畦" كاî عصよ النّ   :2الس 
النّ  في تنظيم。 الّسياس 畦ّ    ，مよكز تحّو¡    ، むعوت。  سام، ，مستقよّ صよ م▲ امめينか الت畦 أصبحし موط▲ اإ تباشيڇ 

 ب，ااجتماعي "
 صよف(ُت)ب22ُالكتابُامدرس يُصُ

ُ:عليمかالتُ 
 ًむماا على الّس اعتما， きاめن しسゆむ،  م▲  ا およفق えةتكت  めّتتح よفيها ع▲ أسط す أ  かبيよالع およشب。 الجزي ぱضا，

بڇらًا   سامقبل مجي╋ اإ  في امياむي▲ ااجتماعيか ，ااقتصاむيか ，العسكよي    かالّتطّوゆاき الت畦 أحめثها الよّسو¡     م 
 よهج めب بعかينめت。 إلى ام 

ُنقاط(ةتُ)ُفياُاالجغよُ:ُُاثانيُ 
か(ُ:3)îُُاأول゜ال．ضعيُ 

   :يîاليالتّ  يîاشよح امصطلح
   ب نظام امطよ -أ

   ب かياح اموسميّ الよّ  -ب
îُُ(3:ُ)انيかかُالثُ ال．ضعيُ 

  ب سيا على الكائناき الحيか′ ا في قاおゆ  كثڇ امناخاき تـأثيڇً أ م▲  امناへ اموسم畦 عめّ ي  
 ب سيا′ باき ，الحيواî في على النّ  اموسم畦ّ  ح تأثيڇ امناへ  ，ّض -

îُ(4):ُالثかかُالثُ ال．ضعيُ 
   :نか か خا¡ الّس سيا اموسميّ ′ اأمطاゆ في كّميか تساقط ط متوّس   يبّيîليú جめّ，ًا إ 
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(êمل)ُにに なに なば ぬぬ なに9 にのね ねぬな ねにな ぬのの な9ぬ なねね はは 

 ملのど  êسê ززززززززززتسê ê الよّ سلّ 
ُ:ُُعليمかالتُ 
   بنか か خا¡ الّس اموسميّ  في ′سيا  اأمطاゆكميか تساقط اゆسê منحن渓 بياني متوسط  (1

   ؟تاحばماもا  (2
ُُ..．فيقُللجميعبالتُ 

ُ 
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