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 خـــــــاريـتــــلا
 

 ن( 06) الجزء اأول:
ٚكغ  تةالسنٖ  ٚه ٕائق: ّ بببإٔػ مع ٚيٖانيغ 〈لګ ڣقڤ  〈لګ ڣقڤع الشام في يٖ السلطاڗ العثماني ڣ إٔػ م ع ال

ٚع الٖڣلغ العثمانيغ , كما أڗ  ٚ ڣ الشام تحـ سيط في اليمن انقسمڤا علګ أنفسهږ ڣ  امماليڊكل من مص

ٚ أعلن الكثير منهږ الخضڤع للعثمانييڗ مثلما فعل صاحظ بغٖإ في   ببب"              اڗجالٖي

ٚ الحٖين بٕ                                                      ٙئ الشعڤب ااساميغ في العص ٜ الب عبٖ التا ٜي ع

ٙ ص   53نڤا

 امطلڤب 

ٚح ما تحتڢ خط في النص ـ تة  أش

ٚف بالشخصياػ التاليغ: عثماڗ  - 2ة  سليماڗ القانڤنيب الفاتِ،محمٖ  اأڣڋ،ع

 مل جٖڣڋ التالي:أك - 3ة

ٙئ اانضمام للٖڣلغ العثمانيغ امنطقغ ٚيقغ اانضمام تا  ط

   القسطنطينيغ

   الشام

ٚفقغ ڣقع ٕڣلتيڗ من ٕڣڋ ا ـ 4ة ٚيطغ ام ٕٙع في النص علګ الخ  لعالږ اإسامي الڤا

 ڗ( 4ة) الجٜء الثاني:

ٙ ما كانـ الخافغ العثمانيغ عامل تڤحيٖ للعالږ اإ   ااشكاليغ ٛ قڤتڢ , 〈ا أڗ بع٬ بقٖ ٚا سامي ڣ 〈ب

ٙجيغ  ٜا لتنامي الضغڤ٭ الخا ٙ من جهغ ڣ حاف ٚ التشتـ ڣ اانهيا ٙساػ الٖاخليغ كانـ تحمل عناص امما

 من جهغ ثانيغ ب

ٚاطيغ الشعبيغ ٚيغ الٖيمق ٜائ يغ الج  الجمهٙڤ
ٙع التربيغ الڤطنيغ ا  ٛڣ

 ٚ ٜائ ٚيغ التربيغ الج  ڣسط مٖي

ٙسغ   ّٚجاء ڣالتفّڤق ꞌꞌمٖ ٙيعغ  -الخاّصغ   ꞌꞌال  -بٛڤ

ٙئ:                                                                                                                                               ة2ة2ة9تة2التا
ـــــا 2ةامٖع:                                                                                                                                          ـــ ـــ ـــ  ســـ

 ّٕ ٚافيا                                   ع: اما ٙئ ڣالجغ التا
 اأڣلګ ثانڤڬ  :امستڤڥ 

 ٙ  ڋ الفصل اأڣّ اختبا
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ٙجاا ي ٙتقڤا الګ أعلالسنٖ : " بب 〈ڗ العٖالغ قٖ أسيئ استعمالها في السلطغ ڣ أڗ  ٚڣڗ الګ الخبرع ا ګ فتق

 امناصظ , ڣ فقٖػ الجيڤش العثمانيغ طاقتها ڣ انضباطها ببب ڣ أخ٘ الساطيڗ يعيشڤڗ معيشغ سهلغ ببب" 

 عالږ الحٖين ڣ امعاصٚيحي جاڋ ـ ال                                                                                   
 

ٚڣحغ  ؟ : التعليمغ ٚع تجيظ فيها علګ ااشكاليغ امط  اعتمإا علګ السنٖ ڣ مكتسباتڊ القبليغ اكتظ فق

 ياـــٚافــجغـــال
 

               ڗ 06 الجٜء اأڣڋ:
ٚح  ة تة ٚافيغ التاليغ: اإحٖاثياػ مصطلحاػااش  ــ  امسقط ب جٖڣڋ احصائي   - الجغ

ٚيطغب           ڗ(2ة)مفتاح الخ
 

   اني:الثالس〉اڋ 
ٚبا ـ  فكږ تكڤڗ الساعغ علګ خط طڤڋ °  ة2سا صباحا علګ خط طڤڋ  ت〈ٗا كانـ الساعغ  ة 2ة °    ةتغ

ٚبا ڣ  ٚقا ؟  °  ة4غ  ڗ( 2ة)ش

  994تالګ  2ث9ت :بيڗاليڊ الجٖڣڋ ااحصائي التالي يمثل ٕيڤڗ بلٖاڗ الجنڤب للفترع ما  ة 3ة

 994ت ت99ت ت98ت 982ت 4ث9ت السنغ

 ة83ت ة35ت 35ةت 825 98 ٕ امبلغ مليڤڗ ة

ٜائٚ مجلغ                                                                                               .احٖاف الج

                                  ٕ/م ةة2  =سږ  تسنڤاػ     5 =سږ تمثل معطياػ الجٖڣڋ بمنحنى بياني بمقياٝ -أ امطلڤب :
 ڗ( 5بت)

 ڗ(5بة) التعليق -ب                 

 (4ة) الجٜء الثاني:
 

 اليڊ الڤثيقغ التاليغ تمثل 
 ٚ ٜائ ٚيطغ امناّ في الج  خ

 

ٙاسغ منهجيغ  امطلڤب : ٙسها ٕ  بإٔ
 

 
 يقبالتوف                                                                                  
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