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التاريخ و الجغرافيا
الوضعية 1
متى وأين ولد الرسول اﻷعظم صلى ﷲ عليه وسلم؟
 -1اذكر  2من المدن الرئيسية في اﻹسﻼمية.
 -2أين تقع بﻼدنا؟
 -3ارسم خريطة بﻼدنا وبين عليها ما يلي:
أ -الحدود الطبيعية
ب 2 -من المدن التاريخية
ج -وﻻية منجمية
 -4متى تأسس اﻻتحاد المغاربي؟ اذكر  2من أهدافه؟
التعليمة :ما اﻷجوبة الصحيحة التي يجب أن يقدم محمد؟
------------------------------------------------شارك محمد في مسابقة ثقافية نظمها النادي الثقافي والرياضي في المدرسة ،فكان
حظه من اﻷسئلة:
--------------------الوضعية2
كنت تراجع مادة التاريخ والجغرافيا قرب والدتك فأرادت أن تعرف مدى
استيعابك لدروسك ،فطرحت عليك اﻷسئلة:
 -1متى استقلت بﻼدنا؟
 -2اذكر  2من اﻹمارات في بﻼدنا ورجالها؟
 -3ارسم خريطة بﻼدنا وبين عليها:
أ -الحدود
ب -طريق اﻷمل
 -4متى تأسست منظمة السلس؟ اذكر  2من أهدافها؟
التعليمة :أجب أجوبة تامة لتنال إعجاب والدتك.
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الوضعية3
في إطار التحضير المستمر لمسابقة دخول السنة اﻷولى من اﻹعدادية ،أجرى
المعلم اختبارا في التاريخ والجغرافيا فطرح اﻷسئلة التالية:
 -1متى بدأت خﻼفة الصديق رضي ﷲ عنه؟
 -2اذكر  2من المعارك ضد المستعمر مع التاريخ والقائد
 -3من أول من آمن من الرجال والصبيان؟
 -4ارسم خريطة بﻼدنا وبين عليها الحدود وطريق انواكشوط – روصو.
 -5متى تأسست منظمة استثمار نهر السنغال؟ اذكر اثنين من أهدافها؟
التعليمة :أجب على هذه اﻷسئلة أجوبة كافية شافية.
---------------------------------------------------------------------الوضعية4
نظمت بلدية مقاطعتنا مسابقة ثقافية للسوادس ،ورصدت للمتفوقين جوائز قيمة،
فكانت أسئلة قسمك:
 -1متى هاجر عليه السﻼم إلى المدينة؟ ومن رافقه في الهجرة؟
 -2اذكر  3من المساجد المشهورة في اﻹسﻼم؟
 -3اذكر مدة خﻼفة عمر ابن الخطاب رضي ﷲ عنه و 2من أعماله؟
 -4ارسم خريطة بﻼدنا وبين عليها:
أ -الحدود السياسية
وﻻية زراعية وأخرى رعوية
ب-
 -5متى تأسست الجامعة العربية؟ اذكر  2من أهدافها
التعليمة :قدم أجوبة كافية لتنال جائزة البلدية.
----------------------------------------------------------------------
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الوضعية5
نظم أبوك مراجعة لك وﻹخوتك في المنزل وأراد أن يختبرك في التاريخ
والجغرافيا فسألك:
 -1اذكر  2من مراحل اﻻستقﻼل؟
 -2عﻼم كان يعتمد اقتصاد بﻼدنا قبل اﻻستقﻼل؟
 -3ارسم خريطة بﻼدنا وبين عليها:
أ -الحدود
ب -طريق انواكشوط – انواذيبو
 -4متى تأسست منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي؟
 -5اذكر  2من أجهزة منظمة الجامعة العربية.
التعليمة :قم بإعداد أجوبة لﻸسئلة لتكسب إعجاب والدك.
---------------------------------------------------------------------الوضعية6
في إطار الدروس التي تقدمها وزارة التعليم اﻷساسي وإصﻼح قطاع التهذيب
الوطني عن بعد أرسلت اﻷسئلة التالية إلى التﻼميذ:
 -1متى دخل اﻹسﻼم إلى بﻼدنا؟
 -2بم تذكرك التواريخ التالية.1956 ،1958 ،1973 :
 -3اذكر  2من قواد المرابطين
 -4متى تأسس اﻻتحاد اﻹفريقي؟
 -5اذكر  2من المحيطات و 2من القارات
التعليمة :اعدد أجوبة جيدة وابعث بها إلى المعلم عن طريق وسائل التواصل
اﻻجتماعي.
----------------------------------------------------------------------
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الوضعية7
كنت تتابع درسا في التلفزة الوطنية في برنامج "بيتي مدرستي" وفي نهاية الدرس
طرح المعلم أسئلة متنوعة هي:
 -1متى أنشئت العملة الوطنية؟
 -2ما سبب هجرته عليه السﻼم من مكة للمدينة؟
 -3اذكر  2من أهم البحار في العالم؟
 -4أين تقع بﻼدنا؟
 -5اذكر إنجازات منظمة استثمار نهر السنغال
التعليمة :حرر أجوبة صحيحة لهذه اﻷسئلة وأرسلها عبر بريد البرنامج.
---------------------------------------------------------------------الوضعية8
أراد المعلم أن يختبر تﻼميذه ،فنظم لهم مراجعة عامة في التاريخ والجغرافيا ثم
ختم المراجعة بالتطبيق التالي:
 -1من كفله عليه الصﻼة والسﻼم بعد وفاة أمه؟
 -2اذكر  2من غزواته عليه الصﻼة والسﻼم
 -3اذكر  2من أنواع المعادن في بﻼدنا
 -4اذكر مدينة واحاتية في بﻼدنا
 -5اذكر  2من الدول الصناعية في أوروبا.
التعليمة :حرر أجوبة صحيحة للمعلم.
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اﻷجوبة
ـ جواب الوضعية1
 -1ولد الرسول صلى ﷲ عليه وسلم يوم اﻻثنين  12ربيع اﻷول عام الفيل
الموافق  20ابريل 571م في مكة المكرمة.
 -2من المدن الرئيسية في اﻹسﻼم :المدينة المنورة ومكة المكرمة
 -3تقع بﻼدنا في الشمال الغربي من قارة افريقيا
. -4شنقيط ـــــ وﻻته

 -5تأسس اﻻتحاد المغاربي في  17فبراير 1989م .من أهدافه:
 تحقيق التقدم لشعوبه -نهج سياسة مشتركة
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جواب الوضعية2
 -1استقلت بﻼدنا يوم  28نوفمبر 1960م
 -2من اﻹمارات في بﻼدنا:
 إمارة اترارزة .من رجالها :أحمد بن دمان إمارة إدوعيش .من رجالها :بكار بن اسويد احمد. -3

 -4تأسست اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل )السلس(
1973/09/12م .من أهدافها:
 زيادة اﻹنتاج -مكافحة تدمير البيئة
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جواب الوضعية3
 -1بدأت خﻼفة الصديق رضي ﷲ عنه سنة 11هـ
 -2من المعارك:
قائدها
تاريخها
المعركة
سيدي ولد موﻻي الزين
تجكجة
1905
أحمد ولد الديد
لكويشيش
1908
 -3أول من آمن من الرجال أبوبكر الصديق رضي ﷲ عنه ومن الصبيان علي بن
أبي طالب رضي ﷲ عنه
 -4تأسست منظمة استثمار نهر السنغال 1972م .من أهدافها:
 توفير الماء الصالح للشرب -الري الزراعي

جواب الوضعية4
 -1هاجر عليه السﻼم في السنة  12للبعثة ،ورافقه أبوبكر الصديق رضي ﷲ
عنه.
 -2من المساجد المشهورة في اﻹسﻼم :المسجد النبوي ،المسجد الحرام ،المسجد
اﻷقصى.
 -3مدة خﻼفة عمر رضي ﷲ عنه  10سنوات ،من أهم أعماله:
 تقسيم الدولة إلى عدة وﻻيات التاريخ الهجري. -4

 -5تأسست الجامعة العربية  22مارس 1945م .من أهدافها:
 توثيق الصﻼت حل النزاعات37

جواب الوضعية5
 -1من مراحل اﻻستقﻼل:
 اﻻستفتاء الديكولي قانون اﻹطار -2كان يعتمد اقتصادنا قبل اﻻستقﻼل على:
 التنمية الحيوانية الزراعة التجارة الصيد. -3

 -4تأسست منظمة المؤتمر اﻹسﻼمي في الفترة ما بين .1969-1972
 -5من أجهزة الجامعة العربية:
 مجلس الجامعة اﻷمانة العامةجواب الوضعية6
 -1دخل اﻹسﻼم إلى موريتانيا في القرن اﻷول الهجري
. -2
التاريخ:
1973
1958
1956

الحدث:
إنشاء العملة الوطنية
اﻻستفتاء الديكولي
قانون اﻹطار
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 -3من قواد المرابطين:
 يوسف بن تاشفين يحي بن إبراهيم أبوبكر بن عمر -4تأسس اﻻتحاد اﻻفريقي  25مايو 1963م
 -5من المحيطات:
 المحيط اﻷطلسي المحيط الهنديجواب الوضعية7
 -1أنشئت العملة الوطنية عام 1973م
 -2سبب هجرته عليه السﻼم إلى المدينة المنورة :إيذاء قريش له وﻷصحابه
 -3من أهم البحار في العالم:
 البحر اﻷبيض المتوسط البحر اﻷحمر -4تقع بﻼدنا في شمال غرب قارة افريقيا
 -5إنجازات منظمة استثمار نهر السنغال:
 سد ادياما للري الزراعي سد مانانتالي لتوريد الطاقة الكهربائية.---------------------------------------------------------------------جواب الوضعية8
 -1كفله عليه الصﻼة والسﻼم بعد وفاة أمه جده عبد المطلب
 -2من غزواته عليه الصﻼة والسﻼم :بدر ،أحد
 -3من أنواع المعادن في بﻼدنا :الذهب ،النحاس
 -4من المدن الواحاتية في بﻼدنا :أطار
من الدول الصناعية في أوروبا :فرنسا ،ألمانيا
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