﴿ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ﴾
وزارة التربية الوطنية
متوسطة لوالي عبد القادر -تاوقريت -

المستوى  :الثانية متوسط
 01مارس 2020

اختبار الفصل الثاني في مادة :التاريخ و الجغرافيا -

المـــــدة :ساعة و نصف .
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مادة التاريخ  10 (:نقاط )
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 الجزء األول  06 ( :ن )
ظهرت ببالد المغرب بعد الفتح االسالمي دول مستقلة و أخرى موحدة كانت لها منجزات حضارية.
 المطلوب :
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الدولة الفاطمية

(  01.5ن )

om






 - / 1أذكر الدول المستقلة ( بدون شرح ) (  01.5ن )
 - / 2أبرز مظاهر التطور الحضاري للدول المستقلة ( إبراز مظهر واحد عن كل دولة ).
سر تزامن سقوط هذه الدول  0.5 ( .ن )
 - / 3كيف تف ّ
 - /4أربط كل دولة من الدول الموحدة بالمغرب اإلسالمي بمؤسسها 02.5 ( :ن )
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الدولة الزيرية

 -حماد بن بلكين.

 -أبو عبيد هللا الشيعي .

الدولة المرابطية

 -عبد المؤمن بن علي .

الدولة الموحدية

 -يوسف بن تاشفين
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الدولة الحمادية

 -بُلكين بن زيري.
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الجزء الثاني  04 ( :ن )
الرغم من طول
و أنت تشاهد شريط وثائقي تاريخي حول فتح بالد المغرب رفقة والدك  ،استغرب هذا األخير على ُ
مدة الفتح – أكثر من نصف قرن – إال أنه أتى بثماره  .فطلب منك توضيحا -
 السنـــــــدات :

en

السند  : 1واجهت الفتح االسالمي لبالد المغرب العديد من العراقيل منها ":الوجود البيزنطي في المنطقة كقوة عسكرية
كبيرة".
السند  " :2من التحوالت التي أحدثها الفتح في بالد المغرب ثقافيا :إنتشار اللغة العربية و الثقافة االسالمية "
 التعليمــــــــــــة :
من خالل السندات المعطاة ومكتسباتك القبلية اكتب مقاال تاريخيا ال يتعدى  10اسطر تجيب فيــه ما طلبه منك والدك.

صفحة  1من 2
2am.ency-education.com

اقلب الصفحة

IIالجغرافيا  10 ( :ن )

 الجزء األول  06 ( :نقاط )





( 01ن )
عرف  :األمن الغذائي .
أبرز دور هجرة الصينيين إلى الخارج  01 ( .ن )
اذكر مظاهر القوة االقتصادية للصين 01 ( .ن )
صنف ما يأتي من معيقات حسب الجدول الموالي  03( :ن )
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– الطابع الجزري – عدم استقرار السطح  -التعداد السكاني  -الشيخوخة – فقرها من المواد األولية –
النزوح الريفي .
معيقات موجودة في اليابان
معيقات موجودة في الصين
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 الجزء الثاني  04 ( :نقاط )
ذهبت مع أخيك إلى إحدى المعارض التجارية فلفت انتباهك عالمة – صنع في اليابان – فسألك كيف استطاعت
اليابان غزو العالم بمنتجاتها و تحقيق التنمية في ظل المعيقات.
السند األول  :تغطي الجبال نسبة  68بالمئة من سطح اليابان في حين تتصف السهول الساحلية بالضيق "
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السند الثاني  :للمحافظة على األراضي الزراعية عملت اليابان على بناء المدرجات في الجبال والتالل و استغاللها
 بتصرففي زراعة االرز "
التعليمـــــــة :
أكتب فقرة من  10أسطر توضح فيها معيقات التنمية في اليابان و سبل تحقيق األمن الغذائي .

cy
en
*** *** ال شيء ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل على هللا أكثر من ال ُمثَابرة ألنها تتخطى كل العراقيل ***

*** بالتوفيق للجميع ***
صفحة  2من 2
2am.ency-education.com

