
 

 2021/ 2020                               متوسطة األخوين بوحرود ـ جميلة ـ 

 ساعة.:  المدة                                    متوسط 2:المستوى                         .االجتماعيات:  مادة في  األولالثالثي  اختبار

 

 ن(.10أوال: الــــــــــــــتاريخ )
 ن(40) األولالجزء 

والت في شتى الميادين ـ تح الرسول ـ صلى هللا عليه و سلمية منذ تأسيسها على يد ـــاإلسالم ةــــــالدولشهدت 

  .كنتيجة لمبادئها و بنودهاتطورات شهدت بل و   ، المدينــــــــــــــةصحيفة     :بــوثيقة تاريخية عرفت  لــــبفض

 ما تحته خط في السند . اشرحـ    1

 ـ أكمــــل الجدول اآلتي بما يناسب: 2              

 

 العهد / الدولة العباسية  العهد / الدولة األموية  العهد الراشدي  العهد           

 ............................... ............................ ............................ الزمني دادتاالم     
 ................................ .............................. الخلفاء الراشدون   / أشهر الخلفاء ــسسالمؤ     

 

 ن(60الجزء الثاني : )

البربر تقاليد وعادات قريبة الشبه  " عاش البربر في بالدهم هذه قرونا طويلة قبل الفتح اإلسالمي ولهم تاريخ و حروب،ولدى

 . 45ص الكتاب المدرسيمن تقاليد وعادات القبائل العربية ...رغم ذلك استغرق فتح بالدهم مدة طويلة تكاد تقرب سبعين سنة ..." 

 السندات :

 محطات مراحل الفتح اإلسالمي لبالد املغرب ـ  1

 ه86 ه64 ه50 ه22 

 استكمال الفتح استشهاد عقبة  تأسيس القيروان بداية الفتح

 

 أهمية بالغة في تاريخ أفريقيا اإلسالمية ألنها أصبحت نواة لوالية جديدة هي والية المغرب " ه." كان قيام قاعدة القيروان حدثا ل 2

 :اعتمادا على السندات و مكتسباتك القبلية أب عما يلي: التعليمات

 .)اسم المرحلة و إطارها ألزماني (: بين مراحل الفتح اإلسالمي لبالد المغرب 1

 : استنتج أهم التحوالت الحاصلة ببالد المغرب بعد الفتح اإلسالمي 2

 : وضح لماذا يعتبر بناء مدينة القيروان بداية الفتح الحقيقي لبالد المغرب .3

   ن(.10ثانيا :الــــــــــجغرافيا )

 .مساحة واسعة  يسودها المناخ الموسمي انتباهكو أنت تالحظ خريطة مناخية لقارة آسيا  لفت     ن(40)ول الجزء األ

 ـ اشرح مميزات المناخ الموسمي . 1

 ـ على الخريطة المرفقة لون مناطق سيادة المناخ الموسمي )لون أخضر (. 2

 

 فيها.و مناخيا  المساحة مما اوجد تنوعا تضاريسيا  باتساعتتميز قارة آســــيا :ن(06) الثاني الجزء 

 اعتمادا على الخريطة الصماء وقع عليها الموقع الجغرافي لقارة آسيا . ـ  1

 في قارة آسيا و أسباب ذلك. بين مظاهر التنوع المناخي )أهم المناخات (ـ  2

 أكمل الجدول بما يناسب :ـ   3

 
 دالمناخ السائ أهم التضاريس  المنطقة 

   شمال القارة

   غرب القارة

 

 

 

 

 
 إنتهى                                                                                                                                                                                            1من  1صــــــفحة       
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