
 

 2022  /2021                                يرىعطح األخىٍَ تىدشود ػهٍ و انصذَك  ـ جًُهح ـ  

 .ج وَصفعاع:انًذج                                             .طيرىط 2:               انًغرىي   .االجرًاػُاخاخرثاس  انثالثٍ انثاٍَ فٍ يادج 

 (10ٌ)انرـــــــاسَخ : أّوال 

و لم تمض على استكمال , إن تحول شمال إفريقيا إلى مغرب إسالمّي قد استغرق ما يقارب سبعين سنة  :(06ٌ)انجضء األول 

الدول لتتأسس بعدها . مع بقائها تحت قبة اإلسالم دول مستقلة سبعين سنة أخرى حتى ظهرت الفتح  اإلسالميعملية 

 . الموحدة

. اششح يـــــــا ذذره خظ فٍ انغُاق ـ 1

. تُــــــٍ دوس دول انًغشب انًغرمهح و انًىدذج فٍ يىاصهح َشش اإلعالو ـ 2

:  أكــــــــــــــــًم انجذول اِذٍ تًا َُاعة  ـ3

يجانها انجغشافٍ   أنضياٍَئطاسها انًإعظ  انذونح  

.................................... .....................................   َىعف تٍ ذاشفٍُ.................................. 

...................................... ....................................... ................................. انذونح انًىدذَح 

 .وضخ انرُائج انًرشذثح ػٍ دشكح انفرخ اإلعاليٍ نثالد انًغشب   ـ4

 جانفي شاهدت شريطا تاريخيا ذكر 2بمناسبة ذكرى سقوط غرناطة المصادف  :(04ٌ) انىضؼُح اإلدياجُح انثاٍَانجضء  

حيث انفصلت , تراجعت هيبة وقوة الموحدين بعد انهزامهم في معركة حصن العقاب ):فيه عبارة أثارت انتباهك مفادها 

أمام المسحيين الذين غزوا سواحل  أقاليمها بالمغرب وكلك األندلس التي تجزأت إلى طوائف متناحرة  مما فتح المجال 

 فقررت االطالع أكثر على الموضوع.بالد المغرب  فجوبهوا بمقاومة من قبل الجزائريين والمغاربة 

   و فغمطد اإلياساخ األَذنغُح ذثاػا و ذؼرثش 1212تؼذ يؼشكح دصٍ انؼماب عُح دونح انًىدذٍَ ضؼفد  :"1:انغُذاخ 

. 30انكراب انًذسعٍ ص "                                (و1492) هـ897غشَاطح آخش يؼالم انًغهًٍُ تاألَذنظ عمىطا عُح 

    تطشد يغهًٍ األَذنظ ـ انًىسَغكٍُُ ـ تم الدمىهى درً عىادم تالد انًغشب ؛ و نًا ػجضخ األعثاٌنى َكرف  :"2     

"  و1518  صذ انرذششاخ اإلعثاَُح اعرُجذخ تانؼثًاٍَُُ نرصثخ والَح ػثًاَُح يُز انجضائش ػٍ

 عطشا  ذرُاول فُها أعثاب عمىط األَذنظ و 12 و يكرغثاذك انمثهُح أكرة فمشج يٍ 2 ؛1 اػرًاد ػهً انغُذٍَ :انرؼهًُح  

 .ذشاجغ انغُادج اإلعاليُح ػهُه و دوس انجضائشٍَُ فٍ صذ انغضو اإلعثاٍَ و انثشذغانٍ   َرائج 
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 (10ٌ)ثاَُا انجغشافُا 

 .يا ًَُض انصٍُ وانُاتاٌ رنك انىالغ انذًَغشافٍ انزٌ شكم ذذذَا أياو انرًُُح فٍ انثهذٍَ :(06ٌ)انجضء األول 

        ( ن 03 ). ــ تٍُ َرائج واَؼكاعاخ انرضاَذ و انرىصَغ انغكاٍَ غُش انًُرظى  فٍ انصٍُ وانُاتاٌ 1

        ( ن 03).  قارن بين النمو السكاني في الصين و اليابان مبرزا السياسة السكانية المنتهجة بالبلدين  ــ 2  

 اليابان الصين

  

 

 شاهذخ سفمح صيُهك ششَطا وثائمُا دىل انرفىق االلرصادٌ نهصٍُ و انُاتاٌ :(04ٌ)انجضء انثاٍَ  انىضؼُح اإلدياجُح 

وفٍ َهاَح انششَظ أضفد نًؼهىياخ أخُك أٌ هزا انرفىق ذى ذذمُمه سغى انًؼُماخ انًخرهفح فطهة يُك ذىضُذا أكثش ػٍ 

 .(اإلعرشاذجُح انرًُىَح )يؼُماخ انرًُُح فٍ انثهذٍَ ؛ذأثُشها و كُفُح انرؼايم يؼها 

 :انغُذاخ 

 " يهُىٌ َغًح عُىَا ؛فهجأخ انذونح ئنً عُاعح عكاَُح َاجؼح  15 عُح تضَادج ذمش ب 40ذضاػف ػذد عكاٌ انصٍُ خالل  :"1   

 " يٍ عطذه فاعرثًشخ فٍ اإلَغاٌ نهرغهة ػهً انصؼىتاخ 4/5انُاتاٌ تهذ فمُش يٍ دُث انًىاد األونُح كًا ذغطٍ انجثال  :"2  

 .انغُذٍَ يٍ انكراب انًذسعٍ ترصشف                                                                                                 

 عطشا ذجُة 12 و يكرغثاذك انمثهُح و ػهً ضىء يا دسعد أكرة فمشج دوٌ أٌ ذرؼذي 2 ؛1اػرًادا ػهً انغُذٍَ  :انرؼهًُح

 .فُها ػٍ ذغاؤالخ أخُك 

 

 

 

 

 

 

 2 يٍ 2انصفذــــــح 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

2am.ency-education.com




