
 

 مدرسة الشهيد سالم رشيد بالمسيلة
 

 

 

 

 (( ضع العبارات التالية في مكانها المناسب.1

 (التجارة)  الحضاري   ,    المشرق    ,          

 .....................................* من أهم األنشطة االقتصادية التي مارسها العرب في الجاهلية هي 

 للشعوب............................. * يعتبر الفن المعماري من أبرز مظاهر التطور

 .............................* بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم تواصلت  الفتوحات االسالمية في

 (( ضع صحيح أو خاطئ أمام كل جملة .2

 ...........................ل مسجد بني في االسالم  ومسجد قياء أ

 .................................أسس حماد بن بلكين قلعة بني حماد بوالية المسيلة 

 ...............................رخاء بالليونة وال اتسم الحكم البيزنطي لشمال إفريقيا 

 اكمل الجدول التالي.(( 3(( 3

 تاريخ الحكم الخلفاء الراشدون

  أبوبكر الصديق

 هـ13 

  عثمان بن عفان

 هـ35 
 

 اربط بسهم بين الشطر األول وما يقابله من الشطر الثاني .(( 4

 قبيلتان عربيتان          حجة الوداع                                             

 م681هـ الموافق لـ62األوس والخزرج                                                 

 هـ 10    وقع عقبة بن نافع في كمين في تهودة                       

 دولتان عربيتان                                                                    

 ورة.؟المن (( اذكر ثالثة من أهم األعمال التي قام بها الرسول صلى هللا عليه وسلم في المدينة5

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

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

..................................................................... 
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 مدرسة الشهيد سالم رشيد بالمسيلة
 

 (( ضع العبارات التالية في مكانها المناسب.1

 )  الحضاري   ,    المشرق    ,          التجارة(

 ..........التجارة .......* من أهم األنشطة االقتصادية التي مارسها العرب في الجاهلية هي 

 للشعوب....... الحضاري ........الفن المعماري من أبرز مظاهر التطور* يعتبر 

 .........لمشرقا ......* بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم تواصلت  الفتوحات االسالمية في

 (( ضع صحيح أو خاطئ أمام كل جملة .2

 ........صحيح .....ل مسجد بني في االسالم  ومسجد قياء أ

 ...........صحيح .........لكين قلعة بني حماد بوالية المسيلة أسس حماد بن ب

 ...........خاطئ ........اتسم الحكم البيزنطي لشمال إفريقيا  بالليونة والرخاء 

 اكمل الجدول التالي.(( 3

 تاريخ الحكم الخلفاء الراشدون

 هـ11 أبوبكر الصديق

 هـ13 عمر بن الخطاب

 هـ23 عثمان بن عفان

 هـ35 بن أبي طالبعلي 

 

 

 (( اربط بسهم بين الشطر األول وما يقابله من الشطر الثاني .4

 حجة الوداع                                                       قبيلتان عربيتان

 م681هـ الموافق لـ62األوس والخزرج                                                 

 هـ 10    وقع عقبة بن نافع في كمين في تهودة                       

 دولتان عربيتان                                                                    

 ورة.؟المن (( اذكر ثالثة من أهم األعمال التي قام بها الرسول صلى هللا عليه وسلم في المدينة5

 ...........................المشاركة في بناء المسجد....................

 .......................وضع دستور مدني....................

 ...............................القاء خطبة الوداع........الصلح بين األوس والخزرج.....................
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 مدرسة الشهيد سالم رشيد بالمسيلة
 

 

 

 

 ((  ضع ما يناسب كل جملة  .1

 مليار برميل  (. 12.2,    % 95مليون هكتار  ,   10مليون نسمة  ,   400) 

  يقدر احتياط النفط في بالدنا بـ......................................... 

  األراضي الصالحة للزراعة في وطننا الحبيب التتعدى.................... 

  ....................... من غذائنا يأتي من النبات 

  لتخزين الطاقة الكهربائية الستهالك ساعات من شمس صحرائنا الشاسعة تكفي 6إن 

 كاملة . لمدة سنة  ................................

 

 ن توجدها .اكبم كل منشأة(( اربط  2

 حقول الغاز الطبيعي                     عين أمناس

 مركب الجرارات                         عنابة

 تندوفمصنع الحجار                            

 منجم غار جبيالت                       قسنطينة

 مناجم الفوسفات                          تبسة
 

 ((  ضع صحيح أو خاطئ أمام كل جملة .3

 ( االستغالل الكثير للتربة والمستمر لها يؤدي إلى اضعاف انتاج ها النباتي................) . 

 موارد المائية السقي بالتقطير استغالل عقالني لل(................) . 

  الرعاية الصحية عمل ذو انتاج غير مادي(................) . 

 ( انتاج الطماطم  عمل ذو انتاج مادي................) . 

 

 (( أ( اذكر أهم الموارد المعدنية التي تزخر بها بالدنا ؟.4
................................................................................................................................................................................

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

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

    ...............................................................................                             ب( اكمل       

 تنقسم الموارد الطبيعية إلى 
                                              ................................................................................. 
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 مدرسة الشهيد سالم رشيد بالمسيلة
 

 ((  ضع ما يناسب كل جملة  .1

 مليار برميل  (. 12.2,    % 95مليون هكتار  ,   10مليون نسمة  ,   400) 

  مليار برميل 12.2يقدر احتياط النفط في بالدنا بـ 

  هكتارمليون  10 ..األراضي الصالحة للزراعة في وطننا الحبيب التتعدى.. 

 ...... 95 % .. من غذائنا يأتي من النبات 

  ساعات من شمس صحرائنا الشاسعة تكفي لتخزين الطاقة الكهربائية الستهالك 6إن ... 

 كاملة . لمدة سنة  .  مليون نسمة 400

 

 ن توجدها .اكبم كل منشأة(( اربط  2

 حقول الغاز الطبيعي                     عين أمناس

 الجرارات                         عنابةمركب 

 مصنع الحجار                            تندوف

 منجم غار جبيالت                       قسنطينة

 مناجم الفوسفات                          تبسة
 

 ((  ضع صحيح أو خاطئ أمام كل جملة .3

  (...صحيح...إلى اضعاف انتاج ها النباتي )االستغالل الكثير للتربة والمستمر لها يؤدي . 

 ( صحيح...السقي بالتقطير استغالل عقالني للموارد المائية...) . 

 ( صحيح...الرعاية الصحية عمل ذو انتاج غير مادي...) . 

 ( صحيح...انتاج الطماطم  عمل ذو انتاج مادي...) . 

 

 بالدنا ؟. (( أ( اذكر أهم الموارد المعدنية التي تزخر بها4

 ......................الرصاص , الفوسفات , الرخام , الحديد , الفضة , الذهب , النحاس........

 

 

   ...................................... الموارد الطبيعية المتجددة.........                             ب( اكمل       

 تنقسم الموارد الطبيعية إلى 
 ..............................ير المتجددةالموارد الطبيعية غ ..........                                              
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