
 اجلزء األول : )13ن( 
:حدد تواريخ األحداث التالية  -1  

حجة الوداع -     

(ن 2 )وفاة الرسول )ص(                     -     

    فتح مكة -    

جرى صلح بين قريش و املسلمون و عرف بصلح الحديبية   -2  

  ( ن 2)أذكر النتائج التي توصل إليها الطرفين                املطلوب:

(ن 1)خليفة أموي إتصف بصفات الخلفاء الراشدين من هو          -3  

(ن 4.5  ) :إليك مجموعة من الخلفاء صنفهم في الجدول التالي  -4  

 –ن معاوية بن أبي سفيا –على بن أبي طالب  –هارون الرشيد  –عبد امللك بن مروان  –عثمان بن عفان 

أبو جعفر املنصور.        –صديق أبو بكر ال –عمر بن الخطاب  –أبو العباس السفاح   
 الخلفاء الراشدون  الخلفاء األمويون  الخلفاء العباسيون 

 الوضعية اإلدماجية :  )4ن( 
للهجرة من دخول مكة ألداء الحج و  06قرأت في السيرة النبوية أن الرسول )ص( منعته قريش في الستة    

2015 :مارس(2AM) متوسط ثانية ال :املستوى 

سا 01:30 املدة:       ة التاريخ و اجلغرافيايف ماد الثانيلفصل ااختبار 



  .العمرة فطلبت توضيحا و أسباب ذلك

السند األول : لقد أصبح دخول مكة و زيارة الكعبة شغل املسلمين و كان الرسول )ص( يحس

.بهذه الرغبة  عن ك.م  

السند الثاني : و في هذا الجو من التطلع و الرجاء أذن الرسول )ص( في أصحابه بالرحيل إلى 

.خش ى الرسول )ص( إراقة الدماءفمكة و كانوا زهاء ألف و خمسمائة غير أن قريش إعترضت طريقهم   

التعليمة : بناءا على معلوماتك القبلية و السندين أكتب فقرة تبين فيها صلح الحديبية و  األطراف 

.التي شاركت فيه و أهم ما جاء فيه  

 اجلغرافيا : )7ن(  
وصل اليابان إلى درجة عالية في التنمية اإلقتصادية  /1  

ن(2)بين أسباب ذلك ) سر النجاح(                  

تحتوى الصين على ثالث أقاليم كبرى  /2  

ن(2)   بين هذه األقاليم مع شرح أحدها           

 الوضعية اإلدماجية : 
بيرقرأت عن الصين أنه كان متخلف قبل الثورة الصينية إال أنه تحول إلى بلد إقتصاد ك  

01:  تقع الصين في الجزء الجنوبي الشرقي من قارة آسيا  السند

السند 02:  عرفت الصين في الفترة املمتدة بين 1949 إلى 1980 إلغاء النظام اإلقطاعي و 

النهوض بالقطاع الزراعي باستخدام األساليب الحديثة    عن ك.متأميم أراض ي اإلقطاع و   

التعليمة:  باإلعتماد على مكتسباتك القبلية و على ما درست أكتب فقرة تبين فيها ذلك 

 التحول االقتصادي الذي عرفه الصين.

 



ة التاريخ و اجلغرافيايف ماد الثانيلفصل اختبار التصحيح النموذجي ال

اجلواب األول : حجة الوداع   10 ه

ن 1.5م               632ه املوافق ل  11وفاة الرسول )ص(  

ه   8فتح مكة  

اجلواب الثاني:  النتائج التي توصل إليها الطرفين 

إعتراف قريش بكيان املسلمين -   

ن 2           عقد املسلمين حلفا مع قبيلة خزاعة  -    

دخول عدد كبير في الدين اإلسالمي  -    

مكاتبة امللوك و الرؤساء و دعوتهم لإلسالم -    

اجلواب الثالث: الخليفة هو : عمر عبد العريز      1 ن

4.5 ن  اجلواب الرابع:  

 الخلفاء الراشدين الخلفاء األمويون  الخلفاء العباسيون 

 هارون الرشيد

العباس السفاح  أبو   

 أبو جعفر املنصور 

 عبد امللك بن مروان

 معارية بن أبي سفيان

 عثمان بن عفان

 علي بن أبي طالب

 عمر بن الخطاب

 أبو بكر الصديق

الوضعية  : أن يكتب فقرة يتحدث عن صلح الحديبية

أن يبرز األطراف املصالحة            

ها الطرفانأن يذكر أهم النقاط التي تطرق إاي       

 الجغرافيا: 

أسباب ذلك: -1  

طبيعة لفرد الياباني    

 التخطيط

 قوة اإلستثمارات 



 اإلشهار

إقليم الصين البحرية -2  

 إقليم الصين الداخلية

 إقليم الصين الغربية

 شرح أحد األقاليم

 الوضعية   اإلدماجية     3ن
 أن يكتب فقرة تتحدث فيها عن الصين

التي مرت بها الصين  أن يبين التحوالت اإلقتصادية  

 أن يستنتج التحول اإليجابي للصين


