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 ٔ  : الَتاري
 : الجڤء اأَوڋ 

ٚح الصطلحاػ   ڗ(  2ة: )ش
قافـــــــか : سياسغالَتتريڊ 我علــــــــــــــى حساب الث か 我ڇكي 牙الت かقاف 我تق．م عل゜ تشجيع الث ،か 我العثماني ¡，めطبقتها ال かسياس

かب  我بيよالع 
お ， ال．ا╋ : الجيش اإنكشاري  我．الق ， ぜڈ باإنضبا 我بها تتمي，よح よث〉 îنت。 يتامى البلقا 我．ك よ́ه． جيش عثماني ب

لطاî ال 牙عثمانيب للس 
ٛاػ مهــــــــــــا د，لか ما لめ，لか أخـــــــــــــــــــــــــよ・ في 〈طاゆاإمتيا ِ めتق きساها 我مـــــــــــــن الت かتباد¡ امصالح، مثــــــــــــل  : هي مجم．عـــــــــــــ

かب  我العثماني 畦 اضゆفي اأ か 我بي，ゆ，اأ きاらاإمتيا 
ـــــــــ م بيî الة84تし سنか ـــــــــ ي معاهきめ ，قعـــــــ : همعاهدػ لندڗ め علي ــ 我محم ， か 我العثماني ¡， 牙め  か 我نجليڈي〉 かب．ساطـــــــــ

ع فيها ， اإكتفا╋ بحكê مصゆ， よاثيًاب  我ت．س 畦ت 我ال Çاجع。 عن امناطよعل゜ ت し 我نص 
يî، عよف بفتح。 للقسطنطيني我  :محَمد الفاتح اطيî العثماني ِ 我الس êأعظ めه． أح かم ， ا 453تかب， 我めبال かإطاح  

か 我ب البيڈنطي 
か في عهめه أ，て : سليماڗ القانڤني 我العثماني かلـــــــــــ， 我めال しبلغ つحي ،î ِ

اطيî العثماني  我الس êأعظ めقَڤتهـــــــا، ه． أح
ٚف بإصداره مجمڤعغ من القڤانيڗ الَتنظيمَيغ لإٕار  お ，فتح باب اإمتياらاきبع

حيح ， محاゆبــــــــــゆ  かجل دين،: محَمد عبد الڤَهاب 我劇لإسام ال おدع゜ للع．د ،らفي الحجــــــا よمصلح ظه êعالــــــــــــ ，
 畦 ياس ابع الس ِ 我كت。 〈ل゜ الطよح しل 我．الجهل، تح ， きافاよالخ ， ぱめب البか 我انفصالي かكよاها ′¡ سع．د بح 我ما تبنめعن 

 ڗ(  2ة: )أكمل الجدوڋ الَتالي
 

 الحすめ تاゆيخ。 

 وعد بلفڤر  م ثت9ت

 ك．ج．Ñ كيناゆجي م 774ت

ٚنسا حق حمايغ الكاتڤليڊ في اأراض ي امقَدسغ  م 535ت  〈عطاء ف

 سكか حめيめ بよليî بغめاد م 889ت

 

ٚاطيغ الشعبيغ  ٚيغ الديمق  الجمهڤريغ الجٜائ
ارع التربيغ الڤطنيغ   ٛو
 ٚ ٚيغ التربيغ الجٜائ  وسط  مدي

ّٚجاء والتفّڤق ꞌꞌمدرسغ   ريعغ  -الخاّصغ   ꞌꞌال  -بٛڤ

  ةت2ة2ة3ةة3ةالتارئ:                                                                                                                                                                                                           
 ســـــــــــــــــا 2ةامدع:                                                                                                                                                                                                           

 ّٕ افيع: اما  ا                                    التارئ والجغٚ

 ڋ الفصل اأوّ اختبار تصحيح  ٵ ه م  ت :امستڤڥ 
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 : الجڤء الَثاني
ٚاػ امعايير امعايير  التنقيط  م〉ّشِ

  かامائم よالعناص
か 我لل．ضعي 

か ， هي مظاهよ اختا¡ ا 我الكبڇ・ لإشكالي よامطل．ب ， تنا，¡ العناص êفه  ¡， 牙めال îبي îらا． 我لت
 めبا بع，ゆ，أ ， か 我العثماني ¡，めال îبي きعل゜ العاقا úلも با، ，انعكس，ゆ，أ ， か 我م8ث8تالعثماني 

 ڗ 5بة

  きام أد，اめاستخ
 お 我اماد 

:めن 我ما جا╋ في الس éضي， かتحل 
 か 我العثماني かلـــــــ， 我めها: ال 牙أهم ， ぱ．ح．¡ ام．ضــــــــــــ お 我اماد きمصطلحا éم  –ت．ظي éالضعـــــــــــــــ かحلよ– 

اطيــــــــــن  –افساد نظام الحكê  –الよك．د  我الس éضعـــــــــــــــــ–   か 我انفصالي きكاよعلـــــــــــى   –ح め 我محم– 
．おゆ  ـــــــــــــعめم م．اكبか الثよ́–  我 ， ااقتصاد´  ـــــــــــــــا¡ الجانえ الفكـــــــــــ〈هم –اゆ́  ـــــــــجم．د فكよ́ ， حض

  か 我ناعي か  –الص ِ 我يよفك かين ــــــــــ 〈خت  –نهضらا¡ ام．ا–  牙خめــــــــــــــ الت 我العثماني か 我اخلي 我めال î，〈 牙ـــــــــــــل في الش か 
  きاらامتيا–  も．نف Çمناط–   も．نف よم  8ث8تم〉تم– ずيــــــــــــよجل ام我よال Ñأمــــــــــا êتقسيي かسياســـــــ 
か امس]لか ال  我قيよ 我ش–  よيطانيا احتا¡ الجزائــــــــــــよنسا ， بよمــــــــــــــع ف か 我العثماني きالعاقا よمة83تت．ت 

 よعل゜ مصـــــــ か 我اإنجليڈي か882تالحماي  かــــــــــــــ 我العثماني かل， 我めبال かأطاح か 我يよس きفاقيــــــــــــا ِ
 م م〉تمよاき ات 

 مب924ت

 ڗ 2ة

 かاإجاب Çتناس 
〉  かم ِ めمق( か 我لتڈام امنهجي–  ごよب –ع)かخاتم 

ڇيخي ， امنطقي لأفكاゆب  我لتڈام ， التسلسل الت〉 
 ڗ تة

 îب اإتقاか 我السلمي かغ 牙الل ， か 我العلمي か 我قめڗ 5بة ال 
 

افيا   ڗ( 2ة: ) الجغٚ
افَيغ ，ائよ : اإحداثَياػ الجغٚ 我めال， ぜ．من الخط かهي مجم．ع  かيطよافيا عل゜ خよضعها علما╋ الجغ， か 我ال．همي

．¡ ， د，ائよ العごよب  牙الط ぜ．ف بخطよتع êالعال 
َٚسږ بيعか ，ما يقابلها من الخよيطか في ثاثか : مقياٝ ال 我عل゜ الط かيعبڇ عن امساف かيطよفي أسفل الخ えيكت 
ي(ب  –الكسよ́  –أن．اぱ )الكتابي  ِ

 الخط 
か ما في منطقـــــــか أ， عباおゆ عن معطياき عめدي我 : الجدوڋ اإحصائي 我افيよجغ およتتنا，¡ ظاه ¡，めفي جــــــــ かب 我تよم か 

نかب  我معي か 我منيら おخا¡ خا¡ فتڇ Çمناط かمجم．ع 
ل مجم．عか مـــــــــــن اأفكاゆ ， ه．الَنص ِ

î يشよح ，يحل  我معي ぱ．ح．¡ م．ض よأسط かمن بضع î 我．تعبيڇ كتابي بتك : 
 畦علم ( ぱقتصاد´  –أن．ا〉–  畦 ج –سياس〉 )تماعي بببببب 

ٚين الَثاني  ڗ( 5بت: ) الَتم
اعか عل゜ خط ط．¡  我عن الس つقا: ةتالبحよش ° 

:きجاゆ 我めفي ال íよعن الف つالبح 
 ب °5ت° ج 45-°ةت

من  我ح．يل 〈ل゜ الز 我ســـــــــــــــــاب  تةد ج  ةتج  4° ×  5تالت 
 ساب  4تسا ج تسا +  3ت° شよقا ه． ةتال．قし عل゜ خط ط．¡ 
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 しعن عن ال．ق つبا 35عل゜ خط البحよغ ° 
 かجゆ 我めال îبي íよعن الف つة8° ج 35° +  45البح ° 

من  我حىيل 〈ل゜ الز 我د ة2سا ，   5د ج  ة32ج  4° ×  ة8الت 
 ° غよبا35ال．قし عل゜ خط ط．¡ 

 د صباحاب ة4سا，ثد ج ة2سا，5 -° 3ت
ٚين الَثالن  ڗ( 5ب2: ) لَتم

 îالعن．ا + きيع امعطياら．ت + êس我よڗ(ب  5بت)ال 
Çعلي 我ڗ(  تة)  الت 

مساهمغ القڤڥ اإقتصإَيغ الكبرڥ في الَصإراػ العامَيغ سنغ ناحٴ من خاڋ اأعمدع البيانَيغ لنسظ 
 م مايلي:5تة2

Ç فائず في اإنتاてب أ(   おゆ 〈ستطاعか أî تحق ِ ِ
か هê د，¡ متط．  我العامي きاゆめ 我في الص かمساهم ¡， 牙めأكبڇ ال 

حاد اأ，ゆ，بي أ ب(   ِ
，¡ هي اإت  牙めه الやه êيطانياب أهよها أمانيا ， ب 牙أهم おゆ ِ

ل مجم．عか د，¡ متط．  ِ
。 يشك  我ن 

ما في التكن．ل．جيا 〈ا我 أ我î صادゆاتها فاقし الياباî ， ال．بمبأ بفضل 戟خامか   جـ(  牙ها أقل تحك 我أن êغゆ ن  الص ِ
かب      我العامي íها لأس．اゆعل゜ احتكا 牙¡めا ي 我نتاجها مم〉 

ابع َٚ ٚين ال か: دゆاسか ال．ثيقか : الَتم 我منهجي かاسゆڗ(  4ة)  د 
 تقめيê ال．ثيقか، طابع النげ我، نげ اقتصاد´ب أ( 
éب م．ض．ع。   ِ

مか ， األê امتخل  ِ めامتق êالعال îبي かامجحف かالعاق : 
かب مصゆめه   我هائي  : الكتاب امゆめس 畦 لأقسام الن ِ
حليلا ب(   我لت : 

م      ِ めامتق êبط العالよت 畦ت 我ال きالعاقا ぱ．لن げ 我الن ご我よيتع かها مجحف 我أن げ 我جـــــــــــــــــــــــــــا╋ في الن めفق ،é ِ
 ， امتخل 

é منها:     ِ
げ بعず مظاهよ اإجحاف في حÇ العالê امتخل  我د النゆ，أ 

هـــــــــــــــــــــ ( ت 我أن かمنخفض よخام ب]سعل か 我د طبيعيゆم．ا かف ِ
ゆ الめ，¡ امتخل  ِ めتص つحي かام 我الظ かيゆجا  ـــــــا ا العاقاき الت ِ

おゆب        ِ
，ا امتط．  牙めمن ال かتفعよم ゆب]سعا かع 我دها مصنゆ．تست 我êن من تصنيعها ث 我تتمك 

か ，ا تسمح بالنتقالها  ( 2 我العلمي きاإكتشافا ， きكل اإختڇاعا かم ِ めامتق ¡， 牙めال よفي مجا¡ التكن．ل．جيا تحتك 
   渓حت かيمめالق きا التكن．ل．جياめماع é ِ

ゆ ااقتصاد´ ， تبقى 〈ل゜ العالú امتخل  牙．التط Çن من تحقي 我ا تتمك 
 تابعか لهاب    
ل في ( 3 我خめمنهـــــــــــــــــا فتت かامقتڇض かف ِ

，¡ امتخل  牙めعل゜ ال おゆ ِ
ابعか للめ，¡ امتط．  我الت Ñ．في امجا¡ امالي تضغط البن 

 ش〉[，نهاب   
ا سبÇ أ我î العاقか بيî العالê امتقめ ِ  : الخاصغ 我مم ばناح かعاقـــــــــــــــــــــــ 畦فه かفعا مجحف é ِ

 م ， العالê امتخل 
مب  ِ めامتق êللعال é ِ

تها للعالê امتخل  我من كل أشكا¡ تبعي げ 牙خل 我الت かف ِ
，¡ امتخل  牙めفعل゜ ال éعي 我الق．・ بالض 
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