اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ..............................:

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 2017/2016 :

اﻟﻤﺴﺘﻮى  :ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﻤﺪة  :ﺳﺎﻋﺔ و ﻧﺼﻒ

اإلختبار الثالث في مادتي التاريخ و الجغرافيا
التاريــــــــــخ 13 :ن
الجزء االول 09) :نقاط(

ﺑﻤﺎذا ﺗﺬﻛﺮك اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ1212 :م 776 -م 800 -م

أ-

ب -أﻛﻤﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ) 06ﻧﻘﺎط(
تاريخ تأسيسھا
مؤسسھا
الدولة
الزيرية
الحمادية
المرابطية

) 03ﻧﻘﺎط(

تاريخ سقوطھا

عاصمتھا

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹدﻣﺎﺟﻴﺔ ) 04ﻧﻘﺎط(
اﻟﺴﻴﺎق :ﻛﻠﻔﺖ رﻓﻘﺔ ﻓﻮﺟﻚ ﺑﺈﳒﺎز ﲝﺚ ﺣﻮل اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﺑﺎﳌﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺎﺧﱰت ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺣﻀﺎرة
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺣﱴ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺼﺮ ﺷﺮﻗﺎ  ،و ﺣﻀﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻮﺣﺪﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ اﻟﱵ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻮﺣﺪ ﺑﻼد اﳌﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻷﻧﺪﻟﺲ ﲢﺖ ﺣﻜﻢ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﱪزا ﻟﺰﻣﻼﺋﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ.

اﻟﺴﻨﺪات:
اﻟﺴﻨﺪ01

وأُنشئت الموانئ لبناء
السفن التى كان بعضھا
يتسع لحمل ألف وخمسمائة
شخص ،وأصبح األسطول
الفاطمى من أكبر األساطيل،
نموذجا احتذى به
وبقى
ً
األيوبيون والمماليك"...

اﳊﻀﺎرة و اﻟﻨﻈﻢ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ.
".....وقد اشتھر عن الدولة الموحدية
ازدھا ُرھا االقتصادي الذي تمثﱠل خاصة
في التبادُل التجاري مع مختلف أقاليم
حوض البحر المتوسط؛ حيث كانت
للموحدين مكاتب تجارية تشبه الفنادق
في بعض مدن فرنسا وإيطاليا؛"...

اﻟﺴﻨﺪ02 :

أ .د .ﻋﺒﺪاﳊﻠﻴﻢ ﻋﻮﻳﺲ/دور اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ

اﻟﺴﻨﺪ:

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

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

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ :ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات و ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻚ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ أﻛﺘﺐ ﻓﻘﺮة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  12ﺳﻄﺮا ﺗﺸﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ أﳒﺰﺗﻪ.
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أﻗﻠﺐ اﻟﺼﻔﺤﺔ

الجغــــرافيا  07 :ن

اﻟﺠﺰء اﻻول 04):ﻧﻘﺎط(
 -1أﺟﺐ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  :ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﱪازﻳﻞ )ذﻛﺮ دون ﺷﺮح(
 -2أﻛﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أ -ﺗﺸﻐﻞ ﻏﺎﺑﺔ اﻷﻣﺎزون ﺣﻮاﱄ  %........ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﱪازﻳﻞ.
ب -ﻳﻌﺘﱪ  ................ﻫﻢ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻮن ﻟﻠﱪازﻳﻞ.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹدﻣﺎﺟﻴﺔ ) 03ﻧﻘﺎط(

اﻟﺴﻴﺎق :ﻗﺮأ زﻣﻴﻠﻚ ﰲ إﺣﺪى اﺠﻤﻟﻼت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻘﺎﻻ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ أن اﻟﱪازﻳﻞ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻸراﺿﻲ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺎﻟﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ و إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ  ،ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ أن ﺗﺸﺮح ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﻛﺎﺗﺐ اﳌﻘﺎل ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻫﺬا.

اﻟﺴﻨﺪات:

اﻟﺴﻨﺪ » 01 :اﻟﱪازﻳﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻤﻼق ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳊﺠﻢ ﺗﻨﻮع إﻧﺘﺎﺟﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﲔ
ﻣﺰارع ﻛﱪى و ﻣﺰارع ﺻﻐﺮى «

اﻟﺴﻨﺪ02:

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ :ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات و ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻚ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ أﻛﺘﺐ ﻓﻘﺮة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  12ﺳﻄﺮا ﺗﺸﺮح ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻘﺎل ﻟﺰﻣﻴﻠﻚ.
اﻧﺘﻬﻰ
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ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ

