انًسرــــٕٖ  :شاَيح يرٕسؾ  -انسُح انذساسيح 2012 / 2012 :

اختبار الفصل األول في التاريخ والجغرافيا
تاريــــــــــــــــــــــخ
الجزء األول ٌ2 :
ظٓش في انمشٌ 7و شخض تًكح احذز ذغييشا جزسيا في أَظًح انؼانى انمذيى ٔخاسؽرّ انسياسيح …….
 -1ػغ تطالح ذؼشيف نٓزا انشخض ذرُأل فيٓا ( شٓادج ييالدِ  -أْى األػًال انري لاو تٓا لثم انثؼصح –
التعليوة :
طفاذّ انجسذيح ٔانخهميح )
 -2اسسى سهًا صيُيا ٔػيٍ ػهيّ أهن األحذاث في حياذّ (ص) هي هيالدٍ إلى غاية 266م
الجزء الثاًي  :الوضعية اإلدهاجية 4ى
شاْذخ يغ أسشذك ششيطا ٔشائميا يرحذز ػٍ انؼانى انمذيى لثيم ٔأشُاء انمشٌ 7و حيس ذطشق إنٗ انخظائض انري
ييضذّ ٔانرحٕالخ انري حذشد تّ ٔ..........في َٓايح انششيؾ ؽهثد يُك أسشذك ذٕػيحا أكصش
السٌذات  --1 :سيطش ػهٗ انؼانى انمذيى إيثشاؽٕسيراٌ كثيشذاٌ ًْٔا انفشط ٔانثيضَطييٍ
 -2كاٌ انحاكى في انؼانى انمذيى يؼرثش َفسّ خهيفح هللا في األسعٔ.انسهطح نذيٓى ٔساشيح ....حيس نى ذرحمك انؼذانح
انكراب انًذسسي
االجرًاػيح ْٔزا َريجح انؼشائة انثاْؼح ػهٗ انشػيح ))...... -3ظٓش اإلسالو في انمشٌ 7و (111و ) حيس دػا إنٗ انًسأاج ٔانرٕحيذ –ٔانحكى انشٕسٖ ٔسٍ لٕاَيٍ الرظاديح
ذاسيخ انجضائش انؼاو
......فكاٌ شٕسج اجرًاػيح ٔسياسيح ....أيٍ ْٕخ اإليثشاؽٕسيراٌ أسفم سافهيٍ ))...
التعليوة  :اكرة فمشج يٍ ػذج اسطش ذرحذز فيٓا ػٍ هويزات انؼانى انمذيى قبيل القرى 7م ٔالتحوالت انري حذشد تّ أثٌاء
الرسالة الوحوذية
جغرافـــــــــــــــــــــــــــــــــيا :
الجزء االول 4:ى
نمة انياتاٌ تثهذ انًؼجضج – تهذ انًرُالؼاخ ْٔزا نًا حممّ يٍ لفضج الرظاديح سغى انًؼيماخ انطثيؼيح ٔانثششيح انًخرهفح
:
 -1اركش انًؼيماخ انطثيؼيح ٔانثششيح انري يؼاَي يُٓا ؟
التعليوة:
 -2يا ْي انحهٕل انري اذثؼٓا انفشد انياتاَي نرخطي ذهك انًؼيماخ ؟
الجزء الثاًي  :الوضعية اإلدهاجية 3ى
جشٖ حٕاس تيُك ٔتيٍ صييهك نك حٕل انخظائض انؼايح انري ذًيض لاسج أسيا ػٍ تميح لاساخ انؼانى .......حيس
ٔإحظائياخ
زيارةتخشائؾ
تنسى في رنك
انًًيضاخ يسرؼيُيٍ
اَرٓٗ حٕاسكًا ترحذيذ ْزِ
يخرهفحAOUAL.COM
األول :
الموقع
ال
.
ال تنسى زيارة الموقع األول AOUAL.COM :
السٌذات  - :ذحرم انماسج انًشذثح األٔنٗ ػانًيا في انًساحح ٔػذد انسكاٌ ٔتؼغ انًُرجاخ انضساػيح
ال تنسى زيار
ذؼذ أسيا يٓذ انحؼاساخ انمذيًح ٔانذياَاخ انًخرهفحانكراب انًذسسي
 ذًراص انماسج ترُٕع ؽاتؼٓا انرؼاسيسي ٔانًُاخي …..التعليوة  :اكرة فمشج يٍ ػذج اسطش ذرحذز فيٓا ػٍ الخصائص التي تويز لاسج أسيا عي بقية قارات العالن

ال تنسى زيارة الموقع األول AOUAL.COM :

