العام الدراسً 8102 / 8102 :
اختبار الفصل األول

اختبار فً مادة التارٌخ والجغرافٌا
السنة الثانٌة متوسط

انًدة  :ساػـــــــــــــت وَصف

أجب عما ٌلً :
مادة التارٌخ 31( :نقطة)
الجزء األول  12 [ :نقاط ]
عرف المجتمع العربً قبل البعثة  ,حٌث ظهور عدة ممالك عربٌة استطاع الرسول محمد صلى هللا علٌه وسلم أن
ٌوحدها فً دولة قوٌة
المطلوب :
0اذكر تلك الممالك حسب الجدول التالً :
ممالك الجنوب

ممالك الحجاز

ممالك الشمال

 )8اذكر أهم المعتقدات(الدٌانات) التً كانت منتشرة عند العرب قبل البعثة المحمدٌة
الجزء الثانً  10 [ :نقاط ]
احتفلت مع أسرتك بالمولد النبوي الشرٌف فطلبت منك أن تحدثها عن حٌاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم من مولده إلى
بعثته
السندات :

ػٍ قيس بٍ يحزو قال( وند انُبي صهى هللا ػهيه وسهى ػاو انفيم)

السند 3

السند 2

قال هللا تعلى (( :انك لعلى خلق عظٌم ))

السند 1

قال هللا تعلى (( :اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من
علق)) ....

التعلٌمة :
اعتمادا على السندٌن  0و  8وعلى مكتسباتك القبلٌة  ,أكتب فقرة ال تتعدى  08سطرا  ,تجٌب فٌه على طلب أسرتك
.

الصفحة 8 / 0
مادة الجغرافٌا ( 7نقاط)
الجزء األول :

[  10نقاط ]
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السؤال األول:
تتًيز قارة أسيا بتُوع األقانيى انًُاخيت
( )ٌ 0
 اذكر أربؼت أقانيى يُاخيت؟( )ٌ0
 أيٍ يتركز يؼظى سكاٌ أسيا؟السؤال الثاني :انياباٌ ػبارة ػٍ أرخبيم يتكوٌ يٍ  0011جزيرة
( )ٌ8
 اذكر أربؼت جزر هايت في انياباٌالجزء الثاني  :الوضعٌة اإلدماجٌة [  10نقاط ]
 .استمعت إلى نقاش بٌن صدٌقٌن اختلفا فً تحدٌد موقع قارة آسٌا وأجزائها واهم الحضارات والدٌانات التً ظهرت بها
فاحتكما إلٌك.
السندات :
السند 3

السند 2

هي أكبر قاراث انؼانى وأكثرها اكتظاظا ً بانسكاٌ .تغطي يساحت
 %2.8يٍ يساحت انسطح انكهيت نألرض (أو  %82.2يٍ يساحت
انيابست) .وتقغ في َصفي انكرة انشرقي وانشًاني.............انخ

آسٌا مهد الدٌانات الوثنٌة والسماوٌة والحضارات القدٌمة
كحضارة بالد الرافدٌن

السند 1

التعلٌمة :
اعتمادا على السندٌن  0و  8وعلى مكتسباتك القبلٌة  ,أكتب فقرة ال تتعدى  01سطرا  ,توضح فٌها األمر لصدٌقك
.
انتهى

الصفحة 8 / 8

www.AOUAL.com
بالتوفٌق
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