
  

   

 

1  かة2 صفحــــ  

 

よُ ائُ زُ ة الج ُيُ ．رُ هُ م ُالج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيم ُة الد   ُيُ اط  بُ عُ ة الش 

ُةيُ 
بُ رُ التُ  おُ ارُ ら ُوُ 

ُيُ  ُةيُ نُ طُ ال．ُ  ة 

بُ رُ التُ  ةُ يُ يよُ د ُم ُ
ُــــ ة يُ  طائُ زُ الج  س  ُــــ よ و 

ُم ُ ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ  اء ُج ُالꞌꞌ ُよةُ س  ُ ら ُُ．بُ ـــ ة اصُ الخ ꞌꞌُق  ر 
 ـــ ةيعُ 

 
 
 

 

اريみ: )10 ن(  الت 
 الجزء اأوُل: )06 ن(

ن 5ب4: اليú السنめ التالي (1   

 きال ，ضاع في ال ياا きよالقان．ني ，استق îسليما めت．سعها في عه 渓 أقص かالعثماني かل，  めال しبب  حق  ق"
  مか من الت  سامح الめ   ين畦 مع دفعهê للجりيかببب “

 やاستفاد أهل ال， 

 امطل．ب: ا  شよح ما تحت。 خطب  
الي: ا  ( 2    ن 5ب1كمل الجめ，¡ الت 

 الحすめ تاゆيخ。
بغめاد سق．ط بببببببببببببببب  

م535ت  بببببببببببببببببببببببببببببببببببب 
نا اا，¡ يحصاゆ في ببببببببببببببب  

 

 الجزء الثاني: )04 ن(
 اُلشكالية:

 8تîよ ـــــــــيااتها خاصか في امشíよ العよبي بيî القإع ــــــــــــか العثمانيか مــــــتناقشし مع らمائú ح．¡ طبيعか العاق
كê ؤ فتباينゆ′ しا ة2，  

 التعليمة:
شكاليか امطよ，حか مبينا كتえ مقاا تاゆيخيا تجيえ في。 عل゜ ال ا   ،نめ ال．اゆداعتمادا عل゜ معل．ماتú ，الس    

よ，فبكيفيか استغا¡ الめ，¡ الكبر・ لهやه الظ    

 السند:
ع ــــــامجتم ê خاてゆـــــــــبقيし سلطته حيつ متت5ت ل゜إか ــــــاد العよبيـــــــــــ．د العثمانييî في البـــــــــــ"بببتمتめ حقيقか ，ج 

ك．م أî اらدادき ـــــめ بيî الحاكê ，امحـやا التباعـاî لهـل البعめ عن تغيير بيئか امجتمع ，كـــــــــــــــبعيめين ك العよبي  

ل اانفصا¡ ببب"ـــــــــــــ．ゆ ，العめا╋ س．ف تستغل。  أطよاف من أجـــــــــــــــفا من الن  ـــــا ，لめ ن．عالطよفيî مم   نـــــــお بي．  ــاله  

        س ي"الكتاب امدُر"                                                                                                  

 ُむاما :おافياよوالجغ みُالتاري
ُل ج م ع1 :ست．ُ・ام  اختبار الفصل اأو 

 2021ة12ة01اريみ: التُ  

ُ  ســـــــــــــــــــــا  お :02امد 
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2  かة2 صفحــــ  

 

 الجغよافيا: )10 ن(

 الجزء اأوُل: )06 ن(
 1 )   よيلي ف ماع:  

مفتاح الخよيطかب  -سط．اني امسقط ال  –حめاثياき الجغよافيか ال       

  ليú الجめ，¡ الت  إ( 2
  مةةة2， م4ث9تفか بيî الي يمثل دي．î البلめاî امتخل 

مةةة2 م998ت  مت99ت  م994ت  مت99ت  مت98ت  م982ت  م4ث9ت   かالسن 
52ةة 32ةة   الめي．î  98 825 35ةت ة35ت ة83ت ة98ت 

            ゆد，ا î．جملي おめال．ح  

   امطل．ب:
   أ(   

( دم  ةةê3ج ــست ة سن．ا5きسêجت)ي بمقياゆ るسê ــــــــــــــ渓 بيانل معطياき الجめ，¡ ب．اسطか منحنمث   

  ب(    
ن 0ب75ب ق عل゜ الよسêعل   

  ــــــــــــــــابي الكســــــــê الكتـــــــــــسمقياる الめ   よأ，ج (3
ê ــــــــــكلثسê عل゜ الخよيطか يقابل。 تし أî ـــــــــي إもا علمよ́ الخط 

ن 25ب2 بالطبيعかى ـــعل  

  الجزء الثاني: )04 ن(
بليú ال．ثيقか التاليか أدゆسها دゆاسか منهجيかإ  

 かامتخلف ¡，めال， おゆ．امتط ¡，めفي ال îめام  

 السند:
كما بالتخطيط よ عل゜ مصالح مختصか تهتê ــــــ"بببتتحكê البلめاî امتط．おゆ في نم． ，ت．سع مめنها لنها تت．ف

ــــــــكنيか ，امناطعل゜ الفصل بيî امناطق الس   تعمل ي تت．فよ عل゜ امكانياき ，，سائل كبيرお ــــــــــــق الصناعيか ，هـ
التحكê ，تسيير مめنها اき كبيرお في ــــــــاني البلめاî امتخلفか من صع．بــــــــــــتستثمよها في الخめماきبب في حيî تع

                     مكانياき ，ضعé التخطيط ببب"，もلú بسبえ قلか ال  よف らيادお ，ت．سعا كبيرينـــــــــالكبر・ ，الت畦 تع

عえ الكتاب امدرس ي نقا عن جよيدお الش   

 

．فيق للجميع   بالت 
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