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 نقاط ( 90)   الجزء األّول

 حّدد أحداث الّتوارٌخ الّتالٌة :   : الّسؤال األّول
 م   8282م     *   8545م     *  8521م   *  8521م    *  8521*                     

 : الّسؤال الّثانً
ٌّن علٌها الّدوٌالت التً ظهرت بعد سقوط الّدولة الموّحدٌة و مكان ظهورها  .        ارسم خرٌطة بالد المغرب العربً و ب

 نقاط ( 94)  ّثانًال الجزء

" فوصل والدك عند نهاٌة الّشرٌط فطلب منك أن تقّدم له فكرة  الّدولة العثمانٌةاهد شرٌطا تارٌخٌا موضوعه " كنت تش   

 حول الموضوع .

 –من الكتاب المدرسً  –: ٌنتسب األتراك العثمانٌون إلى عشٌرة قانً و هً إحدى القبائل التركٌة ...  8الّسند 

 51م و تعاقب على عرشها  8455م إلى  8544عاما من  552الّدولة العثمانٌة أطول دول الترك بقاء ازدهرت : 5الّسند 

 –من الكتاب المدرسً  –حاكما .... 

أصل و تارٌخ  أسطر توّضح فٌها لوالدك 81و مكتسباتك القبلٌة  ، اكتب فقرة من  5و  8:اعتمادا على الّسندٌن  التّعليمة

 ذكر أنظمتها فً الجانب الّسٌاسً و اإلداري . ظهور هذه الّدولة مع

 

 

 نقاط ( 94)   الجزء األّول

ٌّز قارة أوقٌانوسٌا بأقالٌم اقتصادٌة مهّمة ، اذكرها ) دون -8  شرح ( . تتم
 تشتهر جزر أوقٌانوسٌا بالمنتوجات المدارٌة ، اذكر نوعٌن من منتوجاتها . -5
 اذكر أهمٌتٌن اقتصادٌتٌن لتربٌة المواشً فً أسترالٌا . -1

 نقاط ( 93)   ّثانًال الجزء

إذ ٌرى األّول أّنها ظهرت فً أمرٌكا ، بٌنما ٌرى الّثانً أّن أوربا  تجادل اثنان حول ظهور الثورة الصناعٌة فً العالم ،   

 .هً مهد الّثورة الّصناعٌة ، فاحتكما إلٌك 

تقع القارة األوربٌة فً الّنصف الّشمالً من الكرة األرضٌة ، إذ ٌفصلها عن آسٌا جبال األورال و عن إفرٌقٌا :  8 الّسند

 –رسً من الكتاب المد –...  البحر المتوسط 

                                . شهدت أوربا سبب الثورة الصناعٌة تحوالت كثٌرة فً جمٌع المٌادٌن منها تطور وسائل اإلنتاج ...............   : 5 الّسند

 –من الكتاب المدرسً  –

لزمٌلٌن موقع قارة أوربا أسطر توّضح فٌها ل 81و مكتسباتك القبلٌة  ، اكتب فقرة من  5و  8:اعتمادا على الّسندٌن  التّعليمة

 على أوربا . ٌة و نتائجهامبرزا لهما أّن أوربا مهد الّثورة الّصناع

 بالتىفيق للجميع
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