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التاريخ 13) :ن( 1 -
الدولة

أنقل الجدول التالي وأكمل الناقص لتقارن بين الدول المتعاقبة على حكم الدولة االسالمية.

عاصمة الدولة

اإلطار الزماني

نظام الحكم

الراشدية

.........

............

شوري انتخابي

األموية

دمشق

.............

.............

العباسية

.............

656-132ه

.............

 -2توفي الرسول )ص( و ترك اإلسالم محصورا داخل شبه الجزيرة العربية  ،إال أن ھذا الدين امتد إلى كل أصقاع العالم بفضل الفتوحات
اإلسالمية .
 عرف الفتوحات اإلسالمية و أذكر أھم دوافعھا .الجزء الثاني :

وضعية إدماجية 04) :ن(

السياق  :إن دور النبي )ص( لم ينته بوصوله إلى المدينة بل إن الھجرة كانت بداية لمرحلة جديدة في بناء الدولة اإلسالمية
السند " :اجتمع الرسول )ص( في قباء بكبار الصحابة من الھاجرين  ،وكذلك أعيان أھل المدينة حيث رسم الخطة التي سينفذھا ...ووضع األسس
)الكتاب المدرسي بتصرف (
التي بني عليھا صرح االمة اإلسالمية ".
التعليمة :اعتمادا على السند و على مكتسباتك القبلية أكتب فقرة من ) (8أسطر تبين فيھا األسس التي بنى عليھا الرسول الدولة اإلسالمية وأھم
المصادر التي اعتمد عليھا في حكمھا .

الجغرافيا

07) :ن(

 – 1صنف العبارات التالية في الجدول الموالي  02 ) :ن (

انتشار الفقر والمجاعة وعزلة المجتمع الصيني – تحرير التجارة الخارجية – الغاء النظام االقطاعي – ادخال الوسائل الحديثة في الزراعة –
استغالل الفالحين من طرف االقطاعيين – نمو كبير لإلقتصاد الصيني .
مرحلة ما قبل الثورة الصينية

مرحلة ما بعد الثورةالصينية

مرحلة االنفتاح

 2الصين أول بلد في العالم من حيث عدد السكان  ،ويعرف نزوحا من الريف إلى المدينة .
 أذكر أھم المشاكل المترتبة عن النزوح الريفي في الصين 1) .ن(  --ماھي الحلول التي قامت بھا الصين لمواجھة ھذه المشاكل ؟1).نالجزء الثاني :

وضعية إدماجية  03 ) :ن (

السياق  :شاھدت شريطا وثائقيا ذكر فيه أن معظم سكان أمريكا يتركزون في الشريط الساحلي الشرقي ثم الساحل الغربي  ،أما بقية المناطق فھي
شبه خالية .
السند " :تم تعمير قارة أمريكا عبر ھجرات قديمة وحديثة....تمثلت في قدوم السكان األصليين إليھا من آسيا عبر مضيق برنيق منذ  40ألف
سنة".
التعليمة  :اعتمادا على السند و على مكتسباتك القبلية بين في )  (06أسطر تبين فيھا المجموعات السكانية في قارة أمريكا  ،وأھم العوامل
المتحكمة في توزيعھم .
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