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 مرىسط الثالثحالمسرىي: 

 (وقطح31) الراريخ:

 وقاط90الجسئ األول : 
   :ٌ(1)السؤال األول

 َماط(23...............................................................................)ز تًا َماتهه يٍ ذاسَخ أستط تسهى انحذ -3

                                        و-0350   -يؤذًش فُُُا 

                       ٌو0401    -ذحطى انسطىل انجضائش 

                    و0215-و0144  -                عهذ انثاشاواخ 

                           و0403  -ذحشَش انًشسً انكثُش 

 
 َماط(21لسًد انجضائش فٍ انعهذ انعثًاٍَ انً يماطعاخ .أركشها؟................................   ) -2

 َماط(20....................................)أركش انًشحهح انرٍ اَفصهد فُها انجضائش عٍ انذونح انعثًاَُح.................. -1

 وقاط(90الجسء الثاوي :الىضعيح اإلدماجيح:)

  لشأصيُهك يماال فٍ أحذ انكرة انراسَخُح جاء فُه6"أٌ انجضائش كاَد يسُطشج عهً حىض انثحش انًرىسط خالل

 و  فمال نك يرسائال 6كُف رنك؟05و وتذاَح انمشٌ  04و و03انمشٍَُ 

 السىذاخ: 
أدي ذضاَذ انمشصُح انثحشَح فٍ حىض انًرىسط إنً يُالد انسطىل انجضائشٌ واول لطع تحشَح نركىٍَ هزا  " -0

 .339الىافع في الراريخ السىح الثالثح صانسطىل كاَد نإلخىج تشتشوط..".           

 09الىافع في الراريخ صانًغشب  اإلساليٍ ...". ساليُح فٍ إلا ماألساطُ" نمذ كاٌ انسطىل انجضائشٌ يٍ اهى  -0

 الرعليمح: 

  اسطر ذىضخ فيها دور السطىل دادليا وخارجيا  39إوطالقا مه السىذيه ومكرسثاذك أكرة فقرج في دذود

 وأسثاب ضعفه

 وقاط(90الجغرافيا)

 وقاط(90الجسء األول )

 أجة تصخ او خطأ وصذخ الخطأ . -3

 ذمع انًاَُا شًال ششق أسوتا. . أ

 مُا  تاذساع لاعذذه )كثشج انشثاب(َرًُض انهشو انسكاٍَ إلفشَ . ب

 0222يهُحٌ َسًح  سُح 41َمذس عذد سكاٌ انًاَُا  . خ
 األستُىٌ هى يٍ ياسط ذجاسج انعثُذ فٍ افشَمُا  . ز

 ذحرم انجضائش انًشذثح األونً عانًُا فٍ اَراج انزهة تعذ جُىب افشَما. . ج

 ألنًاَُا لذًَا .تشنٍُ هٍ انعاصًح انسُاسُح  . ح
 وقاط(91إلدماجيح:)الجسء الثاوي :الىضعيح ا

  أثُاء يشااهذج اخُاك نشاشَط وثاائمٍ حاىل انمااسج اإلفشَمُاح نفاد اَرثاهاه يالاناه انًعهاك 6 "ذحرام إفشَمُاا

انًشذثح األخُشج لاسَا  فٍ انًجال اإللرصادٌ سغى ذىفشها عهً كم انًىاسد انطثُعُح وانثششَح ".فطهة 

 يُك ذىضُحا نزنك.

 السىذاخ:

 مه الكراب المذرسي ترصرفيا مه أغىً الذول تالمىارد الطثيعيح"      "ذعرثر تلذان شمال افريق3

 مه الكراب المذرسي ترصرف  "ذعاوي افريقا مه الهجرج الخارجيح الري ذسداد يىما تعذ يىم "    2

 

 أسطر ذىضخ ألخيك ما طلثه مىك . 39الرعليمح: اوطالقا مه السىذيه ومكرسثاذك أكرة فقرج مه       

 

 للجميع  بالتوفيق  
 


