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 . نصفالمدة : ساعة و       .                                                      التاريخ و الجغرافيااختـــــــــــــبار في مادة: 
 نقطة)13التاريخ:(مادة 

 :نقاط)9الجزء األول (

أحدث ظهور اإلسالم إنقالبا حقيقيا في شبه الجزيرة العربية بل و العالم ؛فنقلت هذه الرسالة للعالمين الوضعية األولى :
 وتشكلت دولة إسالمية بمبادئها اإلنسانية السامية 

 المسلمون وتواريخ ذلك ؟عرف حركة الفتوحات اإلسالمية ؛مبرزا المناطق التي فتحها   /1

 استنتج ما ترتب عن حركة الفتوحات اإلسالمية (نتائجها). /2

كان للحضارة اإلسالمية منجزات و آثار في شتى ميادين الحياة مما إنعكس على مكانة المسلمين بين الوضعية الثانية :
 األمم.

 أكمل الجدول اآلتي بما يناسب: /1 

 الكيمياء علوم الفقهتالرياضيا الحديثعلم  الطب علوم القرآن العلوم

       العلماء
 

 ما الفرق بين العلوم النقلية و العقلية ؟ /2

 نقاط).04الجزء الثاني : الوضعية اإلدماجية (
لها  شريطا وثائقيا حول التطور الحضاري للدولة اإلسالمية فالحظتم أن الحضارة اإلسالمية  كانشاهدت رفقة عائلتك 

 تأثير على أوربا و العالم .فطلبوا منك توضيحا حول كيفية تأثير الحضارة اإلسالمية و مناطق اإلتصال الحضاري.

 السندات :
لحضارة العربية اإلسالمية في أوربا كان عبر جسرين ثقافيين األول عبر صقلية و األندلس و الثاني عبر "إن تأثير ا1

 الحروب الصليبية ...."

 أثر االوربيين بالمسلمين أن ترجموا مؤلفاتهم ؛و تعلموا اللغة العربية ....."" بلغ ت 2

و مكتسباتك القبلية أكتب فقرة تتناول فيها تأثير الحضارة العربية اإلسالمية على  2و  1اعتمادا على السندين التعليمة :
 أوربا و العالم ومنافذ التأثير الحضاري و نتائج ذلك.

 نقاط). 7مادة الجغرافيا :(

 : نقاط)4الوضعية األولى (
 وجد : نمع تصحيح الخطأ إ خطأأو بصحيح أجب /1

 أ ـ يقصد بالتهيئة اإلقليمية استنزاف ثروات البرازيل .

 ب ـ إتباع النظام اإلقطاعي أفرز عدالة اجتماعية .

 اقلب الصفحة½ ................................................... الصفحة 
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 أكمل الجدول اآلتي  /2

 نتائج سوء تهيئة إقليم البرازيل
 على البيئة  اإلنسانعلى 
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 نقاط)3(الجزء الثاني : 

السياق : قرأت في إحدى المجالت أن البيئة في األمازون مهددة بفعل سوء استغالال اإلقليم في البرازيل الذي كان له 
 دفعك للبحث عن تلك الجوانب مقترحا حلوال لذلك .األثر الواضح على تدهور البيئي ، ما 

 من عملية القطع غير الشرعية " . %20 شركة عالمية و  26" يوجد بالبرازيل  : 1السند

على قوانين حماية البيئة و تجريم األفعال و السلوكات المضرة   1999: " صادق الرئيس  البرازيلي سنة   2السند 
 بها ".

لى السندات و ما درست ، اكتب فقرة من عشرة أسطر تتناول فيها االنعكاسات السلبية لالستغالل اعتمادا ع التعليمة :
 المفرط لموارد البرازيل الطبيعية  و كيف يتم تجاوز ذلك .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................... انتهى  2/2الصفحة
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3((زء الثاني : الجزء الثاني :  amقرأت في إحدىق : قرأت في إحدى المج

على تدهور البيضح على تدهور البيئي

شركة2626برازيلد بالبرازيل 

9  البرازيلي سئيس  البرازيلي سنة  

رست ، اكتب ما درست ، اكتب فقرة
 تجاوز ذلك .ف يتم تجاوز ذلك .
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