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 3من  1صفحة 
 

 م 01/09/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

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

 يف..................ولد اخلليفة األموي معاوية بن أيب سفيان  – 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
 معاوية ن ايب سفيان  د   عبد امللك بن مروان  ج  سليمان بن عبد امللك  ب  الوليد بن عبد امللك أ

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

  فريقي، وعمل على نشر اإلسالم وتقوية النفوذ. اع القائد ...............إخراج الروم متاماً من الشمال اإلستطا –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

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

 هللا



 

 3من  2صفحة  
 

 م 01/09/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

   القائد ................قائداً عاماً للدعوة يف خراسان. ُعني– 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

 ج  احلمالت الصليبية  ب  الدعوة العباسية  أ
محالت الصوائف 

 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

 الدولة العباسية بسقوط مدينة:أنتهى حكم – 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
  .من العناصر احلية يف الغالف احليوي: ................ – 26

 احليوان   د  الغالف الصخري  ج  الغالف اجلوي  ب  الغالف املائي  أ

 بغداد د  املهدي  ج  البصرة  ب  حلب  أ

 األقاليم احليوية  د  الغالف اجلوي  ج  الغالف احليوي  ب  الغالف الصخري  أ
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 م 01/09/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

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

 
 

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

 

 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


