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 ........................................................االسم واللقب

  

 ...............................................................التاريخ

  األنشطة  المعايير

  1معـ

        

ا مَ كَ . اتٍ فَ صِ  نْ مِ  هِ بِ  زَ يَّ مَ ا تَ مَ وَ  دٍ مَّ حَ رسول هللا مُ  دُ لِ وْ فيھا مَ  دَ رَ وَ  صِ صَ ى القِ دَ ي إحْ دِ جْ وَ  عَ طال: 1نص الوضعية
   نِ يْ ينتَ دِ مَ ُ◌  ةقصَّ الِ  تِ رَ كَ ذَ 

 تْ دَ ھِ شَ فَ  ا الثانيةُ الجديد وأمَّ  ينِ ا للدِ ضً فْ ورَ  كثيرةً  بَ متاعِ  يَ قِ الذي لَ  دٍ مَّ حَ ى مُ لَ ا عَ يھَ فِ  يِ حْ الوَ  ولِ زُ األولى بنُ  نتِ اقترَ 
 شٍ يْ جَ  سِ أْ على رَ  ةِ دَ وْ العَ  نَ مِ  اتٍ وَ نَ سَ  دَ عْ بَ  نَ كَّ مَ وتَ  هُ لَ وْ المسلمين حَ  دُ دَ عَ  رَ ا وتكاثَ ھَ ل إليْ وِ سُ الرَّ  لِ وُّ حَ عظيمة بتَ  ةً حَ رْ فَ 
  ...اءٍ مَ دِ  ةِ اقَ إرَ  ونَ دُ  المدينةَ  حَ تَ فَ وَ  دٍ اھِ جَ مُ  عشرة آالفِ  اليْ وَ حَ  هُ امُ وَ قَ 

  أتم تعمير الجدول  :1التعليمة

  السنة  الحدث الخاص بھا  المدينة

  يثرب

  

  ھـ1  ...............................

  ..............................  الرسول محمد بن عبد هللا مولد  ..............................

    

  2معـ

        

  :أقرأ ما يلي: 2الوضعية 

  اسِ النَّ  نَ يْ بَ  رِ اخُ والتفَ  ةِ يَّ انِ إلى األنَ  مُ الَ ا اإلسْ عَ دَ  -

  .اإلسالمِ  يءِ جِ قبل مَ  امَ نَ األصْ  ونَ دُ بُ عْ يَ  ةِ بيَّ رَ العَ  ةِ يرَ زِ الجَ  كانُ كان سُ  -

  .مِ الَ اإلسْ  رِ شْ ى نَ لَ عَ  ولَ سُ الرَّ كة َمَ  لُ أھْ  دَ اعَ سَ  -

  اإلفادات الخاطئة بُ طُ أشْ : 2التعليمة

  

  2معـ

        

  أتأمل السلم الزمني : 3الوضعية 

  

  م633                    
  م2013م                                                                   711م    671م         622             

  

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

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

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

  .الرسول محمد إلى يثربھجرة ....             

  :أعين كل حدث في المكان المناسب من السلم :3التعليمة

  

دِّيقِ  بَْكرٍ  أبي ِخالَفَةِ  بدايةُ   -   القيروان مدينةِ  تأِسيسُ  -   ِزيَادٍ  ْبنِ  طارق َحْملَةُ  -     الصِّ

  

  1معـ

        

قديمة  نٍ دُ نا تونس وما فيھا من مُ ي عن بالدِ كِ تحْ  جديدةٍ  بقصةٍ  أحمدَ  هِ يقِ دِ مع صَ  تهُ صَّ ي قِ دِ جْ وَ  لَ ادَ تبَ  :4الوضعية 
  المھدية و تونسو القيروانا ھَ أھمِّ  نْ ا ومِ ھَ حضاراتُ  تْ عَّ وأشَ  تْ رَ ھَ دَ ازْ 

  :الذي اشتھرت فيه  دِ ھْ كل مدينة بالعَ  طُ بُ أرْ  :4التعليمة 

  القيروان*                                       *          عھد الفاطميين                        

  المھدية *                                             *  عھد الحفصيين                        

  تونس*                                             * البة  األغعھد                          

  



  3معـ

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3معـ

        

وذكرت عبد الرحمان بن خلدون  خِ رِّ ؤَ المشھورين المُ  المِ األعْ  دِ ألحَ ة ٌ ورَ صُ  أحمدَ  في قصةِ  تْ دَ رَ وَ  5الوضعية
   وابراھيم الشيباني  اإلمام  سحنونأسماء لغيره مثل 

  أربط الشخصيات بما يناسبھا:  5التعليمة 

   

 

  كان قاضيا بالقيروان*            *                        ابراھيم الشيباني                        

  عرف بالرياضي  ودّرس ببيت الحكمة*              *                   عبد الرحمان بن خلدون                   

  "                         كتاب  العبر"ألّف *                   *             سحنون بن سعيد                          

  

  

  

  

  

  

  

  أِلُتِّم الفِْقَرةَ : 6الوضعية 

  فِي الَخاِرِج  ِصنَاَعاٍت تَْقلِيٍديٍَّة أُْخَرى َمْشھُوَرِة بِباِلَِدي َوأَْبَعُث بِھَا أِلَْصِدقَاِئيِ  أَماِكَن وَ  أتحدث عن   6التعليمة 

ُجوَن َعلَ  .. ِھيَّ  ويَتَفَرَّ يَّاُح بِالباِلَِد التُّونِِسيَِّة ُكلَّ َسنٍَة فَيَتَنَاَولُوَن الُكْسُكِسيَّ الشَّ يَُزوُروَن فَْسقِيَّةَ ى البُْرنُِس وَ يَْنِزُل السُّ
  .........................................................................................................................األَغالِبَِة وَ 

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

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

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

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

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

  

  4معـ

      

 جامعو بالقيروانجامع عقبة : تزخر البالد التونسية بمعالم تاريخية إسالمية ورومانية أمثال: 7لوضعيةا 

  ....األغالبةفسقية وقصر الجم بتونس و الزيتونة

  ـــــ ما ھو واجبك نحو ھذه المعالم ؟ 7:التعليمة

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

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

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

  

  

  

  

  جدول إسناد األعداد

  المعايير              

  مستويات

  التملك

  معيار التميز  معايير الحد األدنى

  4معـ  3معـ  2معـ  1معـ

    العدد    العدد    العدد  

    0  0/1  0/1  0/1  0/1  0/1  انعدام التملك

    1  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  دون التملك األدنى

  2.5  2  4  4  4  4  4  التملك األدنى

  5  3  5/6  5/6  5/6  5/6  5/6  التملك األقصى

  

  


