التمرين األول = 2,5

امآل الفراغ بــ ( :صحيح ) أو (

خاطئ )

 -سم َّيت الفترة ا َّلتي سبقت االسالم في الجزيرة العربية بــالجاهلية ...................

s

 -من أشهر الحروب في العصر الجاهلي حرب داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان والتي دامت  40سنة ............

m

 - -من بين أهم االنشطة االقتصادية ال ًتي كان العرب يمارسونها ًفي الجاهلية  :التجارة مع الشعوب المجاورة ...........
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ولد الرسول صلى هللا عليه وس ّلم في عام الفيل سنة  571م ................
 -هجرة المسلمين األولى ت َّمت في سنة  620م والهجرة الثانية ت َّمت سنة  622م ..................

/e

الرسول ص َّلى هللا عليه وس َّلم عند الهجرة هو المؤاخاة بين األنصار والمهاجرين ..............
َّ -أول عمل قام به َّ
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التمرين ال َّثاني = 2,5

الربط بين كلِّ عبارتين متناسبتين
استعمل َّ

 --الكرم و الشجاعة وص ّيانة األمانة و إِغاثة السائل

 تمكن الرسول (صلى هللا عليه وسلّم) من فتح مكة .الرسول صلى هللا علي ِه وسلَّم صحيفة
حرر َّ
َّ -

* إلى إيذاء شديد من طرف مشركي قريش .
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--تعرض الرسول (صلى هللا عليه وسلّم) والمسلمون األوائل

* الذين آمنوا بدعوته ًفي مكة .

* صفاة حميدة اتصف بها العرب قبل االسالم .
* أصبحت تسمى صحيفة المدينة سنة  623م كدستور ين ِّظم

العالقات في المدينة .
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وتوفي (صلى هللا عليه وسلّم)
أدى الرسول (ص) حجة الوداع ًفي سنة 10هـ
َّ

* يوم االثنين 12ربيع االول سنة 11هـ الموافق لسنة 632م

*  20رمضان 8هـ الموافق لـ10 :جان ًفي 630م.
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الوضعية =  5ن
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ضي هللا عنه)  -أبو بكر الصديق (رضي هللا عنه) –علًي بن أبي طالب ( رضي هللا عنه) -
أكمل الفقرة بالعبارات التالية { :عمر بن الخطاب (ر ً
عثمان بن عفان (رضي هللا عنه )  -بعدة فتوحات – ال َّ
شام  -فارس  -مصر  -البيزنطي – الغزاة  -عبد هللا بن أبي سرح }
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 بعد وفاة الرسول (صلى هللا عليه وسلّم) تواصلت الفتوحات االسالمية ًفي المشرق وقامت دولة الخلفاء الراشدين بين سنتي (632م – 661م)فأ َّول الخلفاء الراشدين هو  ......................................................بتاريخ 12 :ربيع األول سنة 11هـ

و ثالث الخلفاء الراشدين هو .....................................................بتاريخ  03 :محرم سنة 23هـ
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وثاني الخلفاء الراشدين هو........................................................بتاريخ  : 23جمادى االخر سنة 13هـ

ورابع الخلفاء الراشدين هو  ...................................................بتاريخ  25 :ذو الحجة سنة 35هـ
حي ُ
ث قام الخلفاء الراشدون بين  11هــ و  41هــ  ........................خارج شبه الجزيرة العربية شملت  :بالد  .......... ..سنة 15هـ و بالد
..............
سنة 16هـ  /وبالد  ............سنة 21هـ وقبل الفتح االسالمِي كان شمال افريقيا خاضعا لالحتالل  .................و كان سكانه مستغلين من طرف ..........
اسم ولقب التلميذ =  /........................................العالمة =

المالحظة = ..........................

ency-education.com/4ap.html

توقيع الولي
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الموارد الطبيعية غير المتجددة

الموارد الطبيعية المتجددة
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بـــ  :صحيح أ ْو خاطئ
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عنابـــة
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حيث يساهمان في توفير رؤوس األموال  ،نتيجـــــــــــــة ......

اسم ولقب التلميذ =  /........................................العالمة =

المالحظة = ..........................

ency-education.com/4ap.html

لـ.....................

توقيع الولي

