
  
  
  
  
  

I.   نقط 6)وأسئلة موضوعية  فتعار ي(  التاريخ  :الموضوع األول  
    )ن1.5(: صل بسھم بما یناسب - 1 
  .استشارة المسلمین في تعیین الخلفاء وفي كل األمور الھامة - :                                              الخالفة-
  .موافقة المسلمین على تولیة الخلیفة -                :                               البیعة  -
  .اعتمد فیھ على الشورى) ص(نظام أقره المسلمون بعد وفاة النبي  - :                                             الشورى-
    )ن3.5( ھـ ، عمر بن الخطاب40-35وبكر الصدیق ، أبھـ ، حروب الردة ،23-13في مصحف ،  القرآنعلي بن أبي طالب ، جمع : امآل الجدول بما یناسب - 2

  خصائص حكمھ  فترة حكمھ  الخلیفة 

........................................................  ھـ13- 11  .............................................
..  

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

  أنشأ دیوان العطاء

........................................................  ھـ35- 23  عثمان بن عفان
..  

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

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

  الفتنة الكبرى

  
  ) ن1: (أو خطأبصحیح  أجب- 3

 تمكن الخلیفة أبي بكر من فتح العراق والقدس:.................... 

 قامت الفتنة الكبرى بین عمر بن الخطاب و علي بن أبي طالب:....................     

II.   نقط         7)  االشتغال على الوثيقة  (   امادة الجغرافي: الموضوع الثاني 

                                                                                                                         
  

الفالحة ھي مجموع األنشطة المرتبطة بالنبات 
وھي تتكون عموما من زراعـــة ... والحیوان

حیث نجد نوعین ... األرض وتربیة الحیوان
فالحة تقلیدیة تشغل أعدادا : كبیرین من الفالحة

كبیرة من العمال، وفالحة عصریة ال تحتاج إال 
لعدد قلیل من العمال وتستخدم آالت وأدوات 

  . متطورة
كتاب في رحاب االجتماعیات السنة األولى من  

  128ص  اإلعداديالتعلیم الثانوي 
                                        

    

  )ن1( ...................................................................................................................................................:تعریفا للفالحة) 1(استخرج من النص - 1
  ................................................................................:استخلص أنواع الفالحة واذكر خصائص كل منھا) 3(و) 2(والصورتین ) 1(باعتمادك على النص  - 2
..............................................................................................................................................................................................................

  )ن3(.....................................................................................................................................................................................................

  .........:..................................................................................التي تقوم علیھا الفالحة اعتمادا على مادرستھ حدد ثالثة عناصر من المقومات الطبیعیة - 3

 )ن3( .......................................................................................................................................................................................................
 

III.   نقط 7)  الموضوع المقـالي    ( :التربية على المواطنة: الموضوع الثالث   
  :   نص االنطالق           

  :وفق مؤتمر سان فرانسیسكو التي تھدف الى 1945تأسست ھیئة االمم المتحدة سنة 
  .مبادئ العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولیة وتسویتھا وإعمالالدولي  واألمنالحفاظ على السلم -
  .في الحقوق بین الشعوبمم المتحدة على أساس االحترام المتبادل والتسویة انماء العالقات الودیة بین اال-
  ...تحقیق التعاون الدولي وتعزیز احترام حقوق االنسان عبر عدة أجھزة كاألمانة العامة ، الجمعیة العمومیة ، مجلس الوصایة ، مجلس االمن -

  184ص  اإلعداديكتاب في رحاب االجتماعیات السنة األولى من التعلیم الثانوي 
مفھوم ھیئة االمم المتحدة وثالثة أجھزة متفرعة عنھا ھ فی زتبر )خاتمة  –عرض  –مقدمة (موضوعا مقالیا  و مما درستھ، أكتب یقةاعتمادا على ھذه الوث            

  االجابة خلف الورقة: ملحوظة                                                                                                              ..ودورھا
  

 و هللا ولي التوفيق

  

  

 
  :النقطة

20   

  2 فرض محروس رقم

  موالي عبد هللاثانویة 
  التأھیلیة بن حساین 

  مادة االجتماعیات
 مصطفى أیت عمر:ذ

  ........................................: االسم
  ثانوي إعدادي األولى :القسم

 ساعة واحدة: مدة االنجاز


