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مستوى السنة الثانية متوسط                                           وزارة التربية الوطنية                        

2017/2018الموسم الدراسي :                                       مديرية التربية لوالية الشلف                  

المدة : ســـــــاعة ونصف                                         مني محمد الهرانفة         متوسطة  

ـ الجــــزء األول (06)

(دون شرح)عدد مراحل فتح بالد المغرب  /1

بماذا تميز فتح بالد المغرب ؟ ولماذا ؟ (ذكر سببين) /2

لماذا أسس المسلمون مدينة القيروان أثناء فتح بالد  / 3
المغرب؟

أكمل الجدول التالي /4 

ـ الدولة  دولة الموحدين ـ  دولة المرابطين ـ الدولة اإلدريسية
األغلبية  ــ الدولة الفاطمية ـ الدولة الرستمية

الدول الموحدة   الدول المستقلة  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجــــــزء الثاني (04ن)

المغرب نتيجة مهمة وهي مساهمة المغاربة كان لفتح بالد

في نشر اإلسالم في الكثير من المناطق

السندات :

         -1-السند         

-2-السند                                                        

التعليمة 

.أسطر توضح فيها هذا الموضوع 10حرر فقرة من 

الجـــــــــــــــــزء األول (06)

عرف المصطلحات والمفاهيم اآلتية  /1

ستثمار   ـــ الميزان التجاريالتنمية    ــــ  اال     

أكمل مايلي :  /2

.........و...........* تعاني الصين من معيقات بشرية هي    

* النشاط االقتصادي الرئيسي في اليابان هو ......و........   

* يقدس الفرد الياباني .............و.............    

* تعاني اليابان من نقص ..........و..............     

ماهو اهم مناخ في اليابان والصين ؟  /3

 الجـــــــــــــزء الثاني(04ن)

ينجذب عندما نتمعن في بطاقة معلومات الصين واليابان    
نظرنا إلى العدد الضخم للسكان وأول سؤال يتبادر إلى أذهاننا 

هو كيف استطاعت هاتان الدولتان توفير الغذاء لهذا الكم 
.الهائل من البشر 

السندات :

التعليمة : 

.سطر تجيب فيها عن هذا السؤال  12حرر فقرة من    

            

نقاط)10التاريخ ( نقاط)10التاريخ (   

يعتبر طارق بن زياد 
شخصية مهمة في 
 نشر اإلسالم

كانت الحركة التجارية 
نشطة بين المغرب 
اإلسالمي و شعوب 
 إفريقيا 

رغم المعيقات فإن  
اليابان تسعى 
جاهدة لتوفير 
طرق الغذاء بكل ال

شرعت الصين في 
القيام بإصالحات كبيرة 

في الميدان الزراعي  
بغرض تحقيق األمن 
الغذائي

 بالتوفيق ــــــ  أستاذ المادة   بن علي ق .مصطفى

التقويم التحصيلي الثاني مادة 
 التاريخ والجغرافيا
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في الميدان ال
بغرض تحقيق

الغذائي

2am.ency-education.com


