
  

   

 

3ة 1  かصفحــــ  

 

よُ ائُ か ُり الج ُيُ ．رُ هُ م ُالج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيم かُ الد   ُيُ اط  بُ عُ か الش 

かُيُ 
 ُ，ُ ら ُبُ رُ التُ  ةُ ار

ُيُ   か  ُ．يُ نُ طُ الかُ

بُ رُ التُ  かُ يُ يよُ د ُم ُ
ُــــ か يُ  طائُ りُ الج  س   ， よ ُــــ

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

 
 
 

 

اريみ: )ةت ن(  الت 
 الجりء اأ，ُل: )6ة ن(

 ت( تعاريé: 4.5ن

:かالعثماني かالد，ل   
  めال 祈تأس  ，¡ ال من أكب かال في ال م 299تست سامي îعثما めت．س  ，  ناض．¡ عل゜ ي ¡ ， îيقي〈عت في البلقاよا ـــــــف

مب924تか ，سقطت ام ，شب。 الجりيおよ العよبي  ，العよاí ，الش    

  سليمان القان．ني:  
صめاゆه أか ， ـــــــــــــــ，لか العثمانيالよقعか الجغよافيか للめ  ع ــــــــê عよف بت．سيــــــــــيî ，أق．اهاطيî العثماني   من أعظê الس  

かبنظيمي  مجم．عか من الق．انيî الت    

 اُليااき: هي ال．اياき الت  ابعか للめ  ，لか العثماني  かب
 أهل الやم  か: هê امسيحي   يî ，اليه．د امقيميî في الめ  ，لか العثمانيかب

 ぱよام الش  ــــــ祈احت ぜよش か  العثماني かل，  めفي ال かينيـــــ   めال る．الط  ق かسゆفي مما か  مやأهل ال か  يよح :畦سامح الدين التُ 
ساميبال   

 الجりيか: ضよيبか يめفعها أهل الやم  か لبيت ما¡ امسلميî مقابل الحمايか ，الخめماき ب

．اريみ: 5.تن   2( الت 

 الحدث تاريخ。
م258ت  سق．ぜ بغめاد 

م535ت  かس  めاض ي امقゆغي ال úالكاث．لي かنسا حق حمايよمنح ف 

م529ت ¡ ，  نا ال يحصاゆ في   

 

  

 

 

 ُむافياة: اماよالجغ， みُالتاري
ُلتصحيح  ج م عت :ست．ُ・ام  اختبار الفصل اأ， 

 ت2ة2/2ت/تةاريみ: التُ  

ُ  ســـــــــــــــــــــا  2ة: ةامد 
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3ة 2  かصفحــــ  

 

 الجりء الثاني: 4ن 

かامعايير النقط きاよامعايير م〉ش 

5îبة  

，لよ か العاقか بيî الめ  سباب ت．ت  أ¡ العناصよ الكب祈・ لإشكاليか ，هي فهê امطل．ب ，تنا， 
 ب，ف，¡ الكب祈・ لهやه الظか  よ استغا¡ الか  め ，ايااتها في امشíよ العよبي مع كيفي  العثماني  

امائمか مع 
かال．ضعي 

 

 

2îة  

 نめ ت．ظيé ما جا╋ في الس   
يااき مشか íよ ال ，لか العثماني  ها ضعé الめ  هم  أお ح．¡ ام．ض．ぱ ， ت．ظيé مصطلحاき اماد  

ت祈يよ úائえ سياسか الت  داゆ́ الض  〈お الجيش النكشاゆ́ فساد اطيî ال．ا  عよبي ضعé الس  
め اح محم  ابيか ′¡ سع．د ′¡ الصبجهيل غياب العめالか حよكاき انفصاليか الحよكか ال．ه  ，الت  

 متياらاかき ال ，لか العثماني  ل في ش〉，î الめ  めخ  か الت  علي ق．お الغよب امسيحي ث．おゆ صناعي  
 ستعماゆ ببف．も ال مناطق الن  

استخدام 
む，اき اماむةأ  

îتة  

  لت季ام امنهجي  〈 
 めمق   かかخاتم， かبم 

 باゆيخي ，امنطقي لأفكاゆ سلسل الت  لت季ام الت  〈 

جابかتناسق اُل  

5îبة تقانال بليê غか الس  か ，الل  か العلمي  الめق        

 〈جابか الجغよافيا: )ةتن(
عاريé: 5.تن   ت( التُ 

 めيめمن أجل تح かيطよضعها العلما╋ عل゜ الخ， か  ال．همي ぜ．من الخط かهي مجم．ع :か اُلحداثياき الجغよافيُ 
か ，تحめيめ ال．قتبام．قع الفلكي امناطق الحよاゆي    

امسقط اُأسط．اني: ه． أحめ تقني  اゆ きسê الخよائぢ تك．î بإحاطか مجس  ê الكおよ ال ゆضي  か بأسط．انか مــــــــن 
  êث íゆ．العا ال かيطよخ êسゆال おيادら ぢا امسقやمن عي．ب ه， êب بعاد كل  لîبنا من القطبي祈ما اقت  

 مفتاح الخよيطか: ه． مجم．ぱ من الよ  م．ら ，الت  て  ゆめ في الل．اî تت祈جê محت．・ الخよيطか ，هي ضゆ，よيか لقよا╋تهاب

 2( امنحن渓 البياني: 5.تن 

عليق: ناحば أî   دي．î البلめاî امتخلفか في らيادお مستمおよ مم  ا يめ¡   عل゜ عجり مالي )أらمか ماليか(ب     الت 
.る3( امقيا 

75îبةكلê عل゜ الطبيعか( 5بل。 اسê عل゜ الخよيطか يقتالكتابي )   

  ( よ́ةةةةة5 ةتالكس )ê75بةس î  

    
75îبةكلê    5زززةي   الخط   
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3ة 3  かصفحــــ  

 

اني: 4ة ن   الجりء الثُ 
  かال．ثيق êيめ75بةتق î  

 طبيعتها ，ن．عها: نげ 〈عامي يるゆめ ظاهおよ سكاني  かب 

 م．ض．عها: تسيي祈 امîめ في الめ  ，¡ امتقめم  か ，الめ  ，¡ امتخلفかب 

  〈طاره امكاني: العالê امتقめ   م ，امتخلéب 
  امصدر: الكتاب امゆめس ي نقا عن جよيおめ الش  عえب

î 2حليل: 5ب  التُ 
    :か   اُأفكار اأساسيُ 

  بか في تسيي祈 مめنها，¡ امتقめم  تحكê الめ  أ(   

  ب，¡ امتخلفかصع．باき تسيي祈 امîめ في الめ  ب(  

ـــــــــــ，ل゜ لطíよ تسيي祈 امげ في الفكおよ ال يتعごよ الن   اき ــــــــــــــــمكانيよ ال ـــــــف．  مめ・ تか ， ـــــــــم，¡ امتقîめ   め الكب祈・ في الめ  ـ

  امادي  
 か للحفاづكني  لس  か خاてゆ امناطق اناعي  امناطق الص    ，جعلخطيか ぢ للت  ゆ，よي  か الض  か ，البشよي  قني  か ，الت 

  اî ，البيئか فهي تت．ف  ك  か الس  عل゜ صح  
 おゆبよ عل゜ خめماき متط． 

 أم
 
 نيか فيتعفي الفكおよ الثا   ـــــاــــــــــ

 
 îめ الكب祈・ ــــــتسيي祈 ام 。ـ．اجي تــげ مجم．عか من امشاكل ，العよاقيل الت  ず الن  ـــ

 ¡，めـــامتخلففي ال ら منها かت．سعه おيع ，قلــــــــــــيادよاامكانـــــــــــا الس かاماديي きالتـا， かم かخطل الت  ـــــــــــــــما يجعقني  ぢي

 îめه امやت．اج。 ه つحي えبأصع お祈خطي きماら 

 اُاستخاص: 75.ةن 

  ـــــــااختاف كبي祈 يبî ام î  أحليل ناحば من خا¡ الت  
اき ــــــــنيمكاえ ال ـــــゆ ，امتخلé بسبîめ في العالê امتط． 

  めفعل゜ ال  
  ساليえ حめيثか ，اتباぱ نم．ても الめ  أفか تسيي祈 مめنها ب，¡ امتخل 

おゆ في もلúب，¡ امتط．   
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