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  اإلختبار الثالث في مادتي التاريخ و الجغرافيا
  

 
  

  نقاط) 09: (الجزء االول

 نقاط) 03(         م800  - م776  -م   1212  التاريخية التالية: ك المعالمبماذا تذكر   - أ
  نقاط) 06( معلوماتأكمل الجدول التالي بما يوافقه من   - ب

  عاصمتھا  تاريخ سقوطھا  تاريخ تأسيسھا  مؤسسھا  الدولة
          الزيرية
          الحمادية
          المرابطية

 نقاط) 04: الوضعية اإلدماجية (الثاني الجزء

 حضارة فاخرتت تسليط الضوء على كلفت رفقة فوجك بإجناز حبث حول الدول املستقلة اليت ظهرت باملغرب اإلسالمي  :السياق
اإلسالمية العظمى اليت  ةالدول الدولة املوحدية باعتبارهاحضارة و شرقا ، إىل مصر توسعت حىت وصلت  الدولة الفاطمية اليت

  .هامربزا لزمالئك عوامل سقوط ألندلس حتت حكم أبنائهسالمي و ااستطاعت أن توحد بالد املغرب اإل
   :السندات
    01السند

  
  
  
  
  

 02السند: 
  

  
نتيجة حتمية لنشأة التكتالت السياسية  ميزھا الصراع و العداء الدائم و الحروب المستمرة  كان سقوط الدولة الموحدية" ... 03السند: 

 سقوط الدولة الموحدية دراسة تحليلية   ....."من أجل بسط النفوذ على كامل المغرب مما ساھم في تسارع حركة اإلسترداد باألندلس

  .تشرح فيها ما أجنزتهسطرا  12كتب فقرة ال تتعدى باتك القبلية أ: باإلعتماد على السندات و مكتسالتعليمة
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  ن 13خ: ــــــــــالتاري

وأُنشئت الموانئ لبناء
السفن التى كان بعضھا 
يتسع لحمل ألف وخمسمائة 
شخص، وأصبح األسطول 
الفاطمى من أكبر األساطيل، 
وبقى نموذًجا احتذى به 

 ..".األيوبيون والمماليك
احلضارة و النظم يف العهد 

 الفاطمي.

 وقد اشتھر عن الدولة الموحدية ".....
خاصة ازدھاُرھا االقتصادي الذي تمثَّل 

التباُدل التجاري مع مختلف أقاليم  في
حوض البحر المتوسط؛ حيث كانت 

للموحدين مكاتب تجارية تشبه الفنادق 
  ..."في بعض مدن فرنسا وإيطاليا؛

دور املوحدين /أ. د. عبداحلليم عويس 

2am.ency-education.com



 
   نقاط) 04الجزء االول:(

          املتحكمة يف توزيع سكان الربازيل (ذكر دون شرح)ما هي العوامل :  أجب عن ما يلي -1
 من املساحة الكلية للربازيل. %........غابة األمازون حوايل تشغل  -أ      أكمل ما يلي: -2

  ... هم السكان األصليون للربازيل.يعترب ............. -ب                    
 نقاط) 03: الوضعية اإلدماجية (الجزء الثاني

امللكية لألراضي بوجود نوعني من مقاال جاء فيه أن الربازيل يتميز : قرأ زميلك يف إحدى اجملالت اإلقتصادية السياق
  ، فطلب منك أن تشرح له ما يقصده كاتب املقال بقوله هذا. متباينة قتصاديةأقاليم طبيعية و إاملوزعة على  الزراعية
  :السندات

بني  لكن هناك تباين كبري يف مساحة امللكيات الزراعية، بالنظر حلجم تنوع إنتاجهالربازيل بلد عمالق   «01 السند:
  »مزارع كربى و مزارع صغرى 

  
  
  
  
  
  
 

  02:السند
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سطرا تشرح فيها املقال لزميلك. 12: باإلعتماد على السندات و مكتسباتك القبلية أكتب فقرة ال تتعدى التعليمة
  

  بالتوفيق                        2/2                                         انتهى                                   

  ن 07:الجغــــرافيا

 

2am.ency-education.com




