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

المستوى :السنة الثانية متوسط
التــــاريخ  29 :نوفمبر 2021

اختبار الفصل األول في مادة  :التاريخ و الجغرافيا

المـــــدة :ساعة و نصف .

مادة التاريخ  10 ( :نقاط )
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 الجزء األول  06 ( :ن )
أحدثت الهجرة النبوية تغييرا جذريا في أنظمة العالم القديم وخارطته السياسية.
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 -1أبرز دوافع هجرة الرسول ﷺ إلى يثرب 01 ( .ن )

/e

 -2رتب األحداث التاريخية التالية حسب تسلسلها الزمني  02 ( :ن )

co
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الهجرة النبوية  /وفاة الرسول ﷺ  /غزوة بدر  /بيعة العقبة .
 -3صنف مظاهر دولة النبي ﷺ حسب الجدول 03 ( :ن )

امتالك الثروة ـ الجهاد ـ اعطاء مكانة للمرأة ـ تحريم الموبقات ـ الدفاع عن الدعوة و تأمينها ـ كسب الرزق الحالل
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المظهر االجتماعي

المظهر االقتصادي

المظهر العسكري

cy

 الجزء الثاني  04 ( :ن )
شاهد زميلك في فيلم الرسالة كيف هاجر الرسول ﷺ إلى المدينة و كيف استقبله األنصار و ماذا فعل مباشرة بعد
وصوله  .فقرر في نهاية الفيلم إنجاز بحث عن ذلك و طلب منك المساعدة.
 السنـــــــدات :

en

السند  " : 1كان مسجد "قباء" أول مسجد بني في اإلسالم  ،و كان المسجد أساسا قويا لجمع المسلمين
الكتاب المدرسي

و التقريب بينهم".

السند  " :2صحيفة المدينة هي وثيقة نظم بها النبي (ص) مجتمع المدينة  ...و كانت الحرفة األكثر انتشارا
هي الرعي و التجارة"...
الكتاب المدرسي
 التعليمــــــــــــة :
من خالل السندات المعطاة و مكتسباتك القبلية اكتب فقرة من  10اسطر تساعد فيـــها زميلك في البحث
صفحة  1من 2
مادة الجغرافيا  10 ( :نقاط )
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 الجزء األول  06 ( :نقاط ) تتميز قارة أسيا بالتنوع والتباين المناخي و التضاريسي .
 -1اشرح ما يلي  :المناخ – نظام المطر 02 ( .ن )
 -2الجدول اآلتي يبين بطاقة تعريف لقارة آسيا  .أكمله 02 ( :ن )
موقعها الجغرافي بالنسبة للعالم

أخفض نقطة

أعلى قمة جبلية و علوها

المساحة االجمالية

 -3أجب بصحيح أو خطأ مع تقويم الخطأ  02 ( :ن )

s

* يسود قارة آسيا أقاليم المنطقة الباردة فقط.

m

* ميزة المناخ الموسمي شتاء بارد ممطر و صيف حار جاف.

xa

* ال تشرف قارة آسيا على أي مسطحات مائية كالبحار و المحيطات
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الجزء الثاني  04 ( :نقاط )

/e

* آسيا هي أكبر قارات العالم من حيث المساحة و عدد السكان.

اختلف زمالئك حول طبيعة المناخ الموسمي بقارة أسيا و اثاره االيجابية و السلبية  ،فاحتكما إليك.
السنــــد  " : 01تختلف و تتنوع الحياة النباتية في اقليم المناخ الموسمي من منطقة إلى أخرى كما يتميز بتنوع

n.

و ثراء حيواني "

( الكتاب المدرسي )
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السنـــــد  " : 02زراعة األرز تحتاج إلى كميات كبيرة من الحرارة و التساقط "
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 التعليمــــــــــــــة :

ca

السنـــــد  " :03المناخ الموسمي يمثل ظاهرة طبيعية تتسبب في حدوث أعاصير و فيضانات خطيرة "

اعتمادا على السندين و على ما درست  .أكتب فقرة من  10أسطر توضح فيها أسباب الفيضانات في آسيا و آثارها

cy
( ال يصلح العلم إال بثالث  :تعهد ما تحفظ  ،و تعلم ما تجهل  ،و نشر ما تعلم )

*** بالتوفيق للجميع ***
الصفحة 2/2

إجابة نموذجية لالختبار األول في مادتي  :التاريخ والجغرافيا

en

قالوااااااااا :

متوسطة لوالي عبد القادر  /تاوقريت

األستاذ :لحوالي مـــراد

2021

المستوى :السنة الثانية متوسط

2022

التاريخ 10 :نقاطـ

 الجزء األول 06 (:ن ) – 1دوافع هجرة الرسول ﷺ إلى يثرب :

(  01ن )

 االضطهاد و التعذيب الذي تعرض له أتباع النبي صلى هللا عليه و سلم . -الترحيب و المبايعة من طرف سكان المدينة المنورة.

s

 -2ترتيب األحداث التاريخية التالية حسب تسلسلها الزمني 02 ( :ن)

m

 -4وفاة الرسول ﷺ.

 -1بيعة العقبة

/

 -2الهجرة النبوية  -3 /غزوة بدر /

xa

 -3تصنيف مظاهر دولة النبي ﷺ حسب الجدول الموالي  03 ( :ن )
المظهر االقتصادي
 امتالك الثروة -كسب الرزق الحالل

/e

المظهر االجتماعي
 اعطاء مكانة للمرأة -تحريم الموبقات

المظهر العسكري

co
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عدم
التمكن

* فهم المطلوب من خالل كتابة فقرة من  10اسطر تبرز
فيها :أسباب ومسار هجرة الرسول صلى هللا عليه و سلم و
ما فعله بعد و صوله للمدينة المنورة.

تمكن
جزئي

تمكن تمكن
أدنى كلي

العالمة

0.25 00

2am.ency-education.com

en

cy

-e
du

المالئمة
مـــــــع
الوضعية

المــــــــؤشـــــرات

tio

الجزء الثاني :الفقرة  04ن
المعاييــــر

 الجهادـ الدفاع عن الدعوة و تأمينها

0.5

0.5

0.5

 توظيف السندات المقترحة بشكل سليم . توظيف مصطلحات و مفاهيم المادة بشكل سليم :* فهم المطلوب من خالل كتابة فقرة تتضمن :
االستعمال هجرة النبي المدينة:
 االذن بالهجرة بعد نزول الوحيالصحيح
لمفاهيم و  -االضطهاد و التعذيب الذي تعرض له أتباع النبي
 الترحيب و المبايعة من قبل األنصار ( بيعتي العقبة األولىأدوات
و الثانية )
المادة
 اختياره صلى هللا عليه و سلم الرفقة و الصحبة رفقة أبيبكر الصديق....
أسس دولة الرسول ﷺ في المدينة :
ـ بناء المسجد :مكان للعبادة و جمع المسلمين.

02
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ـ المؤاخاة بين األو س و الخزرج  :و تحقيق الوحدة الدينية
 و ضع دستور المدينة ( صحيفة ) :لتنظيم العالقة بينالمسلمين و غير المسلمين .
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الجانب المنهجي :
االنسجــــام احترام منهجية كتابة المقال (:مقدمة –عرض –
خاتمة).
الترتيب المنطقي لإلجابة  .تسلسل األفكار
اإلتــــــقان  -الوضوح و المقروئية ( التشطيب  +عالمات
الوقف ( الترقيم ) )
 -تفرد المنتوج ( الفقرة ) من حيث الرأي

الجغرافيا 10 :نقاط
 –1شرح ما يلي :

-e
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الجزء األول 06 :نقاط
(  02ن )

(  02ن )

أعلى قمة جبلية و علوها
موقعها الجغرافي بالنسبة للعالم
افريست (  8848م )
النصف الشمالي من العالم

أخفض نقطة
قرب البحر الميت

en

 -2الجدول اآلتي يبين بطاقة تعريف لقارة آسيا  .أكمله:

cy

* /المناخ  :هو حالة الجو السائدة في منطقة معينة خالل سنة.
* /نظام المطر :يعني كمية المطر الموزعة على أشهر وفصول السنة  ،والعوامل المتسببة في سقوطها.

المساحة االجمالية
2
 44مليون كلم

 -3اإلجابة بصحيح أو خطأ مع تقويم الخطأ  02 ( :ن )
* يسود قارة آسيا أقاليم المنطقة الباردة فقط ( .خطأ ) يسودها أقاليم المنطقة الحارة و المعتدلة
* ميزة المناخ الموسمي شتاء بارد ممطر و صيف حار جاف ( .خطأ )شتاء بارد و جاف و صيف حار و ممطر.
* ال تشرف قارة آسيا على أي مسطحات مائية كالبحار و المحيطات ( .خطأ ) تشرف على بحار و محيطات عديدة
* آسيا هي أكبر قارات العالم من حيث المساحة و عدد السكان ( .صحيح )

الجزء الثاني 04:ن :
المعاييــــر

تمكن
عدم
التمكن جزئي

المــــــــؤشـــــرات

االستعمال
الصحيـــح
لمـــفاهيم
و أدوات
المــــــادة

 -طبيعة المناخ الموسمي ( ايجابياته ):

s

المالئمة
مـــــــع
الوضعية

*كتابة موضوع من 10أسطر:
* فهم المطلوب من خالل كتابة فقرة تبين
فيها طبيعة المناخ الموسمي (ايجابياته و
سلبياته .
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 غزارة األمطار صيفا و ارتفاع درجةالحرارة ( يساعد على زراعة األرز الذي
يعتبر المحصول الرئيسي عند الشعوب
اآلسيوية ...إضافة الى زراعة الشاي –
تنوع نباتي و ثراء حيواني) .
 سلبيات المناخ الموسمي: تساقط األمطار بغزارة يتسبب في حدوث(الخسائر البشرية و المادية
الفيضانات
( تهديم المباني – تحطيم المنشآت) ...
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 الوضوح و المقروئية -تفرد المنتوج من حيث الرأي
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 احترام منهجية كتابة المقال :االنسجــــام (مقدمة –عرض – خاتمة).
 الترتيب المنطقي لإلجابة .اإلتــــــقان

00

تمكن
أدنى

تمكن
كلي

العالمة
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