
 2من1ّصفحة ال

よُ ائُ زُ かُ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 
بُ رُ التُ かُُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ 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 ُنُ(ةتُ)ُاريみالتُ ُ:أو 
かُاأولى  ن(ة6) :ال．ضعي 

 اشよح ما يلي: (1

  かيゆالفاتح  – اإنكشا めب الص   –محمêاأعظ ゆめ 

 يناسえ:الي بما امأ الجめ，¡ الت   (2
 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُن(4ة:ُ)むかماجيُ かُاُلال．ضعيُ 
  めال しفよنشأتها تطو  ع やمن かالعثماني かاحل، ，توس  ，لよم すا كبيرا عبر ثاゆ  اضゆعل゜ حساب أ しع    ،かبي，ゆ，أ

 か الكبيرおب تها العسكよي  حكê ，قو  م  ـنظامها اإداゆ́ ال فضلب
ند ُ:تالس 

 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ند إî  مسألか انتقا¡ الخافか إل゜ ′¡ عثماî تよتبط بالفتح العثماني مصよببب′خよ الخلفا╋ العباسييî قめ  ":2ُُالس 
ُ(89تص - الめ，لか العثمانيか عوامل النهضか ，أسباب السقوط-)محمめ علي الصابي  "الخافかببب تناら¡ لسليê اأ，¡ عن 

ゆ موضوعا من  ا عل゜ الس  : اعتماد  عليمかالتُ   よح ،かالقبلي úمكتسبات， きاめةتن    めتتح よاحل  أسطよفي。 عن م す
 ب ，عن نظامها اإداゆ́ ，العسكよ́ في تلú امよاحل، か，لか العثماني  ゆ الめ  تطو  

ُالحدُثُاريみُالتُ 

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  م 299ت

 فتح القسطنطنيか  بببببببببببببببببببببب 

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  م 924ت

   ُむافيُاالة:ُاما よُوالجغみاري  ت 

الاُ:ست．ُ・اُم ُطُلثかث   مت．س 

 ت2ة2/تت/29ُاريみ:التُ 

ُ ُلاختباُر かُونصéُساع:ُةامد   الفصلُاأو 
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 2من2ّصفحة ال

ُن(ةتُ)فياُُاالجغよ:ُثانيُا
ُن(6ة)ُ:かُاأولىال．ضعيُ 

 اشよح ما يلي: (1
 امنتوجاき امめاゆيかب  –か هيئか اإقليمي  الت  ُ

2)   :えبما يناس ぷاよامأ الف 

بـ   مساحتها   ゆめتق ببببببببببببببببببب  من   かمجموع عن   おゆعبا ，هي  ′سيا   おゆقا بببببببببببببببببببببببببببببببببب  أ，قيانوسيا   ぶتق

êد   ²بببببببببببببببببببببببببب ك よلها أستراليا ， ببببببببببببببببببببببب ب أشه， 

 ب موض لها قاおゆ أ，قيانوسيا في طよيقها نحو الن  التي تتعか   よع．باきُالبشよيُ الصُ يî من تもكよ اثنا  (3

ُن(4ة:ُ)かかُالむماجيُ ال．ضعيُ 
  きل لها صعوبا お  القاゆ    ¡  ，  ها، فاستعملし د  أعاقし سير نمو  か  طبيعي    إî  حجê قاおゆ أ，قيانوسيا ，موقعها شك 

 وباきبع  أقلê مぶ هやه الص  عか للت  أساليえ متنو  
ُ ُ:تندالس 

ُ
ُ
ُ
ُ

ُ الز  مساحか أ，قيانيا يحめ   صغよ  ":2ُُندالس  ي  الس    ゆاعか الواسعか، ，طو¡  من مجا¡      ساعめ  واحل 
حよفか   عل゜ نمو 

́ الص   よالبح めس ي ص "يゆめ(ب22)الكتاب ام 

ُ:ُُعليمかالتُ 
الس  انطاق   من  ，اعتماد  ا   きاめالقبلي  ن  úمكتسبات عل゜  موضوع  ا か،  ا   えكت  めتتح عنا  في。   す   اきعوبا   لص 

 بض لها قاおゆ أ，قيانوسيا ，أساليえ تأقلê اإنساî معهاか التي تتعよ  بيعي  الط  
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