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 التمرين األول )5.2ن(
 أربط كّل حدث بتاريخه:

م516السنة                     الهجرة إلى الحبشة               
هجرية 11السنة                      فتح سبيطلة                     
هجرية72السنة                      حجة الوداع                     

   هجرية 8السنة                  وفاة النبّي صّلى اّلله عليه وسّلم  
هجرية11فتح مّكة                                          السنة     

 التمرين الثاني)5.2ن(
العبارة:أضع )ص(أو)خ( أمام   

عاما ).........(01دام فتح شمال إفريقيا  -  
  عمرو بن العاص هومن فتح مصر)...........( - 
توّحدت المنطقة وتحّررت من االحتالل).......( بعد الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا  -   
   بعد الفتح اإلسالمي ساهم سكان الشمال اإلفريقي في نشر اإلسالم)...........( - 
الّراشدون على شبه الجزيرة العربّية)..........( الخلفاءاقتصرت الفتوحات التي قام بها  -  

 الوضعية )2ن(
 )ص(ثّم بدأ الفتح اإلسالمي قامت دولة الخلفاء الّراشدين بتولي ...............الخالفة بعد وفاة الّرسول    

كما قام...............بفتح مصر  هجرية،61أّسس مدينة............سنة  .............حيث لشمال إفريقيا على يد
 فقد ُفتحت على يد ...................... الجزائر أما
 ض الغربي للبحر المتوّسط منو أحدث الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا تغّيرات كبيرة أهّمها تحرير الح   

جسر تواصل بين...........و...............و......................................كما أصبحت المنطقة   
إدخال................جديدة. كما تمّ   

 8102 مارس             ( 4AP ابتدايئ ) الرابعةاملس توى: 

 يف مادة التارخي  الثاينلفصل اختبار ا
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 التمرين األول )7.2ن(

 أربط كلّ حدث بتاريخه:

م516الهجرة إلى الحبشة                                 السنة   

هجرية 11فتح سبيطلة                                         السنة  

هجرية72حجة الوداع                                        السنة   

هجرية   8وفاة النبّي صلّى لّلّا عليه وسلّم                    السنة  

هجرية11فتح مّكة                                          السنة     

 التمرين الثاني)7.2ن(

خ( أمام العبارة:أضع )ص(أو)  

عاما )خ(01دام فتح شمال إفريقيا  -  

عمرو بن العاص هومن فتح مصر)ص(  -   

الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا توّحدت المنطقة وتحّررت من االحتالل)ص(  بعد -   

بعد الفتح اإلسالمي ساهم سكان الشمال اإلفريقي في نشر اإلسالم)ص(   -   

اقتصرت الفتوحات التي قام بها الخلفاء الّراشدون على شبه الجزيرة العربّية)خ( -  

 الوضعية )2ن(

الخالفة بعد وفاة الّرسول)ص(ثّم بدأ الفتح  أبو بكر الّصديققامت دولة الخلفاء الّراشدين بتولي       

هجرية، كما 61سنة  القيروانحيث أّسس مدينة  نافع عقبة بناإلسالمي لشمال إفريقيا على يد   

  .أبو المهاجر ديناربفتح مصر أّما الجزائر فقد فُتحت على يد  عمرو بن العاصقام 

أحدث الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا تغّيرات كبيرة أهّمها تحرير الحوض الغربي للبحر المتوّسط           

والمشرق العربي  إفريقياو   وروباكما أصبحت المنطقة جسر تواصل بين أ اإلحتاللمن     

جديدة. مزروعاتكما تّم إدخال   
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