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  اإلجابة   يابهلل مث ابدأ هللا استعين  وفقك   إبنيت الطالبة
 :يلياإلجابة الصحيحة مما  ير االسؤال األول: اخت

 .............تيارات هوائية تنتقل من مناطق الضغط املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض.1 
 الضغط اجلوي د  احلرارة  ج  الرطوبة  ب  الرايح  أ

  هيب طالب عام ..........أنتهى عصر اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم ابستشهاد اخلليفة علي بن ا – 2
 43 د   42 ج   41 ب   40 أ

 هعام ......... الدولة األموية على يد العباسيني انتهت – 3
 139 د  124 ج  122 ب  132 أ

 يف..................خلليفة األموي معاوية بن أيب سفيان ولد ا – 4
 الكوفة  د  مكة املكرمة  ج  دمشق  ب  املدينة املنورة  أ

 وصلت رقعة أراضي البالد اإلسالمية يف عهد اخلليفة .................. إىل حدود الصني شرقًا، واألندلس غراًب. –5
 عمر بن عبد العزيز  د  الوليد بن عبد امللك  ج  عبد امللك بن مروان  ب  معاوية بن أيب سفيان  أ

 من أعمال خلليفة األموي ..................تعريب الدواوين. – 6

   سليمان بن عبد امللك  ب  الوليد بن عبد امللك أ
 ج

 معاوية ن ايب سفيان  د   عبد امللك بن مروان 

 يتصل نسب اخلليفة األموي ............من جهة أمه بثاين اخللفاء الراشدين عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه – 7

  فريقي، وعمل على نشر اإلسالم وتقوية النفوذ. ستطاع القائد ...............إخراج الروم متاماً من الشمال اإلا –8
 موسى بن النصري  د  طارق بن زايد  ج  حسان بن النعمان  ب  عقبة بن انفع  أ

 هفُتحت األندلس يف عام ............ – 9
 92 د  82 ج  72 ب  62 أ

  نتقل إىل األنبار.  اولد اخلليفة العباسي ......................ابحلُميمة ونشأ فيها مث  – 10

 بن ايب سفيان معاوية  د  عمر بن عبد العزيز  ج  الوليد بن عبد امللك  ب   كعبد امللسليمان بن  أ
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  ُعني القائد ................قائداً عاماً للدعوة يف خراسان. – 11
 حممد بن على د  إبراهيم بن حممد ج  أبو العباس  ب  أاب مسلم اخلرساين  أ

 ...........يقصد هبا احلمالت العسكرية اليت شنهَّا الصليبيون على البالد اإلسالمية. .... – 12

محالت الصوائف  ج  احلمالت الصليبية  ب  الدعوة العباسية  أ
 والشوايت 

 الغزو املغويل  د 

 ه. 539متكن ...............)حاكم املوصل( من استعادة الرها من الصليبني عام  – 13
 صالح الدين األيويب  د  عماد الدين زنكي  ج  معاوية بن أيب سفيان  ب  هارون الرشيد أ

 م قبائل سكنت أواسط آسيا )منغوليا(وال تدين برسالة مساوية. ه.............. – 14
 السالجقة د  العثمانيون  ج  غول امل ب  الصليبيون  أ

 ينتسب ..........إىل قبيلة تركية كانت تعيش يف أواسط آسيا )تركستان(. – 16
 السالجقة  د  العثمانيون  ج  املغول  ب  الصليبيون  أ

 أنتهى حكم الدولة العباسية بسقوط مدينة:– 17

  .(..............وصف حالة اجلو بعناصره املختلفة يف منطقة حمددة يف مدة زمنية قصرية )عدد من الساعات –18
 الطقس د  الغالف اجلوي  ج  الرايح  ب  احلرارة  أ

  ...............هي درجة إحساس اإلنسان بدفء اجلو أو برودته. –19
 الضغط اجلوي  د  الرايح  ج  احلرارة ب  الرطوبة  أ

 
 القارات، وقيعان البحار، واحمليطات، ويتكون من عدة طبقات بعضها فوق بعض.القشرة األرضية الصلبة اليت تكون  و.................ه –20

 كم يف الساعة. 119..................عاصفة هوائية شديدة حلزونية الشكل قد تزيد سرعتها على  – 21
 الرايح  د  الرطوبة  ج  اإلعصار  ب  اهلواء أ

............اهتزاز أو سلسلة من االهتزازات االرجتاجية املتتالية جلزء من سطح األرض، انجتة عن حركة الصفائح الصخرية يف القشرة  – 22
 األرضية. 

 الصدوع   د  الزالزل ج  التجوية  ب  التعرية  أ
 ............ترتيب األعمال واألنشطة وفق أمهيتها مع مراعاة الزمن املطلوب لتنفيذها: حبيث تبدأ ابألهم، مث املهم، مث األقل أمهية.  – 23

 التقومي  د  اهلواية  ج  التخطيط  ب  األولوايت  أ
 ......غطاء صخري حييط ابلنواة وينقسم إىل: الوشاح العلوي والوشاح السفلي. ..... –24

 القشرة القارية د  النواة اخلارجية  ج  طبقة الستار  ب  النواة الداخلية   أ
 ................حتدث عادة نتيجة للضغط الذي يصيب طبقات الصخور من جوانبها أو من أسفلها.  – 25

 الزالزل د    لتواءاتاإل ج  الرباكني  ب  االنكسارات والصدوع  أ

 د  هارون الرشيد  ج  أبو العباس  ب  املستعصم ابهلل    أ
حممد بن على بن عبد 

 هللا

 بغداد د  املهدي  ج  البصرة  ب  حلب  أ

 األقاليم احليوية  د  الغالف اجلوي  ج  الغالف احليوي  ب  الغالف الصخري  أ
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  .من العناصر احلية يف الغالف احليوي: ................ – 26
 احليوان   د  الغالف الصخري  ج  الغالف اجلوي  ب  الغالف املائي  أ

 ................الوسط الذي حييط ابلكائن احلي، فيؤثر فيه ويتأثر به.  – 27

 طبيعياً دون تدخل من اإلنسان.  ت..................كل ما ينب –28
 البيئة  د  النبات الطبيعي  ج  التضاريس  ب  املناخ  أ

 .................نسبة خبار املاء الذي يف اهلواء.  – 29
 الضغط اجلوي   د  الرايح  ج  الرطوبة  ب  احلرارة  أ

 يعد...................مؤسس الدولة العثمانية. – 30

 أسس السلطان العثماين ............فرقة )اإلنكشارية( العسكرية.  – 31
 عثمان بن أرطغرل  د  أرطغرل  ج  أورخان بن عثمان  ب  حممد الفاتح  أ

 فتح السلطان العثماين ...............القسطنطينية وأختذها عاصمة للدولة العثمانية. – 32
 أورخان بن عثمان  د  أرطغرل  ج  سليمان القانوين ب  حممد الفاتح  أ

 .القائد املسلم الذي فتح مدينة الديبل: ............... – 33
 أبو مسلم اخلراساين  د  حممد بن القاسم الثقفي  ج  قتيبة بن مسلم الباهلي  ب  طارق بن زايد  أ

 
 .العباسية: .................لة دو خر خلفاء الآ – 34

 أبو العباس  د  املستعصم ابهلل  ج  أبو جعفر املنصور  ب  هارون الرشيد  أ
 وحفظ نسخة منها(. اخلليفة،أنشأ اخلليفة األموي ............ ديوان اخلامت )خلتم رسائل  – 35

 عمر بن عبد العزيز د  سليمان بن عبد امللك  ج  الوليد بن عبد امللك  ب  معاوية بن أيب سفيان  أ
 اخلليفة األموي عمر بن عبدالعزيز الدولة األموية مدة .............حكم  – 36

 ست سنوات  د  مخس سنوات  ج  سنتني ومخسة أشهر  ب  ثالث سنوات  أ
 توىل ...............الوزارة يف مصر زمن العبيدين مث قضى على دولتهم. – 37

 ريتشارد ملك اإلجنليز إىل عقد صلح الرملة عام.........ه مع صالح الدين األيويب والعودة إىل بالده. أضطر –38
 398 د  564 ج  677 ب  588 أ

 رطوبة.............هو متوسط حاالت اجلو يف مكان حمدد، ملدة طويلة، من حيث احلرارة والضغط اجلوي، والرايح، وال – 39
 اإلعصار د  املناخ  ج  النبات الطبيعي  ب  الغالف اجلوي  أ

 الصخور .............. هي صخور طبقية ذات مسام، تكونت من التحام رواسب الصخور، بفعل عمليات التجوية. – 40

 
 
 

 النبات الطبيعي  د  الغالف الصخري  ج  البيئة  ب  الغالف احليوي أ

 حممد الفاتح  د  سليمان األول  ج  عثمان بن أرطغرل  ب  أورخان بن عثمان  أ

 أسد الدين شريكوه  د  صالح الدين األيويب  ج  نور الدين زنكي ب  عماد الدين زنكي  أ

 اجلوفية د  النارية  ج  الرسوبية  ب  املتحولة  أ

     20 
20 
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 ) خطأ ( أمام العبارة اخلاطئة فيما يلي:كلمة و  , أ) صح ( أمام العبارة الصحيحة كلمة   يالسؤال الثاين:ضع
 خاطئة صحيحة العبارة م

القشرة األرضية, خترج أنوعاً خمتلفة من  حالرباكني فتحات يف مناطق الضعف يف سط 41
 الصخور املنصهرة, والغازات واألخبرة.

  ب  أ

  ب  أ من أسباب هناية الدولة العباسية نقل العاصمة إىل بغداد. 42
  ب  أ تنتسب الدولة األموية إىل مروان بن احلكم بن أيب العاص.  43
  ب  أ نتهت معركة وادي لكة هبزمية املسلمني. ا 44
  ب  أ ينقسم اتريخ الدولة العباسية إىل عصرين: العصر العباسي األول والعصر العباسي الثاين.  45
  ب  أ قضى اخلليفة العباسي أبو العباس على حركة اخلوارج وفتنة الربامكة.  46
  ب  أ وزارة العمل والتنمية االجتماعية مسؤولة عن طبقات األرض. 47
  ب  أ حتقيق األعمال.يؤثر يف هدر الوقت  48

 
 

  السؤال الثالث:
 ملا أييت:  يعلل
 ) نصف درجة (  تسمية الدولة األموية هبذا األسم. -أ
 .نسبة إىل أمية بن عبد مشس بن عبد مناف جد معاوية بن أيب سفيان     
 ) نصف درجة ( .لُقب السلطان العثماين سليمان األول ابلقانوين -ب

 ألن وضع قوانني الدولة العثمانية  

 ) نصف درجة ( بناء القائد عقبة بن انفع ملدينة القريوان..- ج

 مركز لدعوة للدين اإلسالمي  –خط دفاع ألراضي املسلمني  –مركز انطالق جليوش املسلمني   
 ) نصف درجة ( .تسمية احلمالت العسكرية اليت شنتها أورواب ابلصليبيبة -د

 . ألن االوربيني املشاركني يف احلمالت ينتمون أل الكنيسة الكاثوليكية اليت تتخذ من الصليب رمز هلا  
 ) نصف درجة ( تعد احلرارة أهم عناصر املناخ. -ه

 الضغط اجلوي (. –الرطوبة  –ألأهنا تؤثر يف العناصر األخرى ) الرايح 

 ) نصف درجة ( العامل اإلسالمي.اهلجوم املغويل على  – و
 . بسبب طبيعتهم الرببرية 
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  :رابعالسؤال ال
 :عددي ملا يلي 

  )درجة(.العوامل املؤثرة يف توزيع احليواانت على سطح األرض-أ

 .املناخ -النبات الطبيعي  –التضاريس 

 .)درجة( .أسباب سقوط الدولة األموية -ب
  ظهور الدعوة للدولة العباسية –الفنت  –العصبية القبيلية 

 .)درجة( .األمارات الصليبية اليت تكونت بعد احلملة الصليبية األوىل يف بالد الشام – ج

 مملكة بيت املقدس  –طرابلس -أنطاكية  –الرها   
 
 

 وفقك هللا.انتهت األسئلة ,,,,, 
 معلمة املادة: نسرين الصغري.                                                              

 

    3  
3 


