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  بسم اهللا الرحمان الرحيم
  ةاإلعدادي اإلمام الشافعيثانوية 
��رشيد موغيا:األستاذ

  
  2الفرض المحروس رقم 

  األولألسدس ا 

  )مادة االجتماعيات(
  

                 :و المالحظة النقطة

  :اإلسم الكـامل 
           3/    :ـســمـــــــالقـ
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        ).).).).نننن7777((((    تاريختاريختاريختاريخفي مكون الفي مكون الفي مكون الفي مكون ال    االشتغال بالوثائقاالشتغال بالوثائقاالشتغال بالوثائقاالشتغال بالوثائق: : : : الموضوع األولالموضوع األولالموضوع األولالموضوع األول

  
  :�� ا����ق

 ...................... ھ�#� "! � ر��أم ، ��ن 19 ور
�� ھزا�م ���ر�� �
رى 
����رب ��ل ا��رن���ت ا��وى ا��
ر����� ا�أ
 م 1845 �$�.................................�$+��0 ا��
�/رة �#ذه ا�#ز��� +و(�* و(د ��ن �ن ا ا�'ر$�! ا�&�ش أ��مم �$�1844 

 لٍ 89 وَ +َ ِ�  اً �
#�� +�#�د ................
�ن ا���رب و  ا��دود را
5، ��� +ر�ت ھذه ا�� �ھدة�ن +ُ  &زاءً أا�+! "�د ا���رب 
��+�1ھ� 
  .م1860- 1859��
�ن .................... ?�ق ا��
�ن ھز��� ���ر�� =�$�� 
����رب "! �ربھذا و ��ُ ."! ا���+�
ل ���ري; 

  
/ +و$س/ +طوان/ � �ھدة ��A ��$��/ ������ �ھدة ا�/ إ��?!/ واد ا����زن: )ن2(�لء ا��را�	ت �	���	رة ا��
	���) ي(ا��م. 1


��/ ا�&زا�ر��. 
� ا���رب��� ا�دول ا�ذي . 2�� .................................................................................): ن1(�	ر�ت ا� �ط 
� ا���رب )ي(أ�رز. 3�� ...................................................................: )ن1(
وع ا� �ط ا�ذي �	ر��% ھذه ا�دول 
: )ن2(�	ر��% 'ل دو�� ا�ذي�ط �ظ)ر ا� ) ي(اذ'ر. 4

...................................................................................  
.................................................................................................................................................. 


ص) ي(ا��+رج. 5�  .........................: ........................................................................)ن1(ا��'رة ا��	�� �
..................................................................................................................................................  

  

    ).).).).نننن7777((((جغرافياجغرافياجغرافياجغرافيافي مكون الفي مكون الفي مكون الفي مكون ال    الموضوع المقاليالموضوع المقاليالموضوع المقاليالموضوع المقالي: : : : الموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثاني
"  	
�� و��ا��� �����ت ا������، و������� ا� ���د�� وا���!��" ا�#��� َ��%��0& ا�����ج ا�%��ي -�, ا��ول *��راً ا'�&ا���

���3 ا����د ا2ور-1'4�  ."ھ6ا ا��!�ال '�رت دول أور-� -
  :��� �����) ي(������ ����� 	���) ي(أ���

��د ا�ور�� •	�� ا�� 	. 
 .ا,+� �& و ا+*��& و ا�()�'�&) �%ھ#	�(ا�"�!��	� •
•  -�   ).ا�3�رة –ا.(��&  –ا1#0& (�"�!�� ا�/�.�د�& �� ا

  
  

        ).).).).نننن5555((((في مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنة    تعاريف و أسئلة موضوعيةتعاريف و أسئلة موضوعيةتعاريف و أسئلة موضوعيةتعاريف و أسئلة موضوعية: : : : الموضوع الثالثالموضوع الثالثالموضوع الثالثالموضوع الثالث
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  :�� ا����ق

م �1844$�  إ��� ھ�#� "! � ر��أ، ��ن م19 ور
�� ھزا�م ���ر�� �
رى 
����رب ��ل ا��رن���ت ا��وى ا��
ر����� ا�أ
ا�+! "�د ا���رب  م 1845 �$����ھـــدة ��ـــ� ��ـــ
ـــ�� �$+��0 ا��
�/رة �#ذه ا�#ز��� +و(�* و(د ��ن �ن ا ا�'ر$�!  ا�&�ش أ��م

"!  ���ري;  لٍ 89 وَ +َ ِ�  اً �
#�� +�#�د ا�ــــ�ــــــزا�ـــــــر
�ن ا���رب و  ا��دود را
5، ��� +ر�ت ھذه ا�� �ھدة�ن +ُ  &زاءً أ
��+�1ھ� 
  .م1860- 1859��
�ن �ــــــــــطوان  ?�ق ا��
�ن ھز��� ���ر�� =�$�� 
����رب "! �ربھذا و ��ُ .ا���+�
ل

  
/ +و$س/ +طوان/ � �ھدة ��A ��$��/ ������ �ھدة ا�/ إ��?!/ واد ا����زن: )ن2(�لء ا�$را#�ت ������رة ا��
����) ي(ا��م. 1


��/ ا�&زا�ر��. 
 إ���
�� -+ر
�� ): ن1(��ر�ت ا�*�ط �( ا���رب��� ا�دول ا�ذي . 2
 ا�*�ط ا���0ري: )ن1(
وع ا�*�ط ا�ذي ��ر��. ھذه ا�دول �( ا���رب )ي(أ�رز. 3
  3رب �طوان –��ر�0 إ��� : )ن2(ي ��ر��. 0ل دو���ط ا�ذ�ظ1ر ا�*) ي(اذ0ر. 4

ص) ي(ا��5رج. 5( : )ن1(ا�$0رة ا����� �� ��
��3دث ا�
ص �ن ا�*�ط ا������ري ا�ذي ��ر��. 0ل �ن +ر
�� و ا���

  .ا���رب
  

    ).).).).نننن7777((((جغرافياجغرافياجغرافياجغرافيافي مكون الفي مكون الفي مكون الفي مكون ال    الموضوع المقاليالموضوع المقاليالموضوع المقاليالموضوع المقالي: : : : الموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثاني
1. 	
��  ):ن2(ا�
��� ا�


ع(����� ������ •�
� ..)ط�ح ���ؤ�ت - ����� اھ��� ا
• ����� .و�
ح و������ ا
�، ا���اداتا��%$ص، : !���� ������ •����. 

2 .	���  ):ن4(ا�
��� ا�
• ������
��ت ا()�ا'�� ا*+�*2را�0 :! ھ�ت ط�����/  ����� ا����د: �/.(.ا-���ء ا ����
ارد ط��+�� + �0��5 ا4را�3 ا�

�����6� و ا�7 �0
��
ن �8���ع  %60 :! ھ�ت #"��� / �*�+� :���;�/ ..<=���:�: ا�>�ن  %69+ �3: ا�>�ن ا
����د�� + �
<�� ا+�*�+ �@���ت '+�� و?
��: ! ھ�ت ��$��
ق"ا0���د ا��Cم ا�أ���3 ا?���د ا��	  ا�%���/ "...ا?
	����0:  ا�)'&�د ا�����(�رة و ا����� ا/�-�� '3 ا6$<� و ا )ا����� ا4وF '3 ا


��ت ا()�ا'�� و!*
ھ� �: ا4!��ء •*+� .��G ا

ع  •���H�8ا'�� و��ا�()
��ت ا*+� .ا
• �����
ب '�8 �?$0 3*��* �H���(�. 

  ):ن1(ا�
��� ا�"%(	. 3
• ������+��� ا()�ا'3، ا*)�، 5>. ا  .ا
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�*�� ا+��� �;�وع ھ
): ن1(ا���. ا��-!	) ي(+�ف .1��8 ������ ��0���Jت ا�J�> ���*� ��? � .���KL ا�و
2. / ):ن4(����7 ا�
6ول 3#!2(� !��1��) ي(أ�
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	��
  ا�6ارس  :!�2ل  !��. !

B�+ #�ء: !�2ل  !��. ! دى��(%� 	ا�-ط� �'%  ا�
<=� !���ر 
  أ1(-ب اFدارة

��!-  ا�6ارس :!�2ل  !��. �=��ه اFدارة ا��
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