
الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 

   متوسطة : مباركي قدور                                         وزارة التربية الوطنية                     

2019-2018                                    التاريخ و الجغرافيا للسنة الثانية االختبار االول في مادة 

الجزء االول :(12 نقاط)

السؤال االول : (2 نقاط)  اشرح مايلي :  الفئ – الجزية – الغنيمة – االنصار 

السؤال الثاني: :(4 نقاط )

التاريخ و مكان الخالفة الخالفة
دولة الرسول عليه  الصالة و السالم 

الخالفة الراشدة 
الدولة االموية 
الدولة العباسية 

  السؤال الثالث :(2 نقاط )
 المجاالت "عديدة مست جميع  التلتحو االسالمي جتمع مخضع ال"

 
 كيف كان التحول االقتصادي  ؟-
 

السؤال الثالث :(4 نقاط )
 

 نقاط ) 4(دماجية: االـ الوضعية
الضوابط التي  عليه وسلم مع أعيان المدينة المنورة بعد استقراره بها.تحددهللا ي وثيقة وضع معالمها الرسول صلى ه" 

 "  بدستور المدينةيلتزم بها الجميع وتعرف 
     

 2السند:                                                                                                     :1السند 

 
 

التعليمة:  باالعتماد على السندات المقدمة وعلى مكتسباتك  السابقة اكتب في فقرة من 10 تبرز فيها أهم مبادئ صحيفة 
المدينة؟

لدفاع عن الوطن واإلنفاق اعتقاد ...... العدل والقصاص...... اال حرية .....
يهدد الدولة.....أمن الدولة  الشروع الذى المعليه بصورة جماعية.....التحزب 

أهمية وجود مرجعية يرجع إليها في حالة .....واطنين موأمن ال
ال يعاقب شخص بذنب أو ..... -العدو وحمايتهالخاالف.....حرمة التعاون مع 

جرمين وحمايتهم..... وقف المجريمة شخص آخر.....ال يجوز التستر على 
و سلمين.....أهمية وجود ضامن يحمى العهود المالنعرات الجاهلية بين 

en لوتطويرها أللفض لمواثيق....تعديل الدستور والعهود واالمواثيق
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المعديدة مست جميعديدة مست جميع التحو

مدينة المنورة بيان المدينة المنورة بعد استقر
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الجغرافيا: (8نقاط)
اليك الخريطة الصماء لقارة اسيا : 

 حدد الموقع الجغرافي للصين و اليابان بالتلوين.1
 ؟ماسبب تعدد االقاليم المناخية .2
 على السكان ؟ التباين هذا التعدد و أبرز تأثير.3

 

 الوضعية االدماجية:(4نقاط)

آسيا هي أكبر قارة في األرض وأكثرها سكاناً، ويقع معظمها في نصفي الكرة الشرقي والشمالي. وهي تغطي " : السياق  
 " مليار نسمة 4,462ومع ما يقرب من % من مساحة سطح األرض الكلية، 8.7

السند 1

 
 

التعليمة:

 .فيها الخصائص الطبيعية لقارة اسيا  تبين 01رة من قلية اكتبي فقبومكتسباتك ال 1و  0على السندات  اعتمادا- 
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