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 6هن  9صفحة 
 

  18/02/2017تاريخ اإلصدار :       1/0رقن اإلصدار :         KH-P028-F11رقن النووذج : 

 

 

  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 
  اثنتان وثالثون فقرة كل فقرة ثالثة أرباع درجة:اختر اإلجابة الصحيحة مما يليالسؤال األول :       

 تقع شبو اجلزيرة العربية موطن العرب األول يف ............ قارة آسيا  – 1
   مشال شرق د    مشال غرب ج   نوب شرقج  ب     نوب غرب ج أ

 جتري يف وحدة ادلغرب العريب أهنار قصًنة قلية االرتفاع مثل هنر ..... يف ادلغرب    – 2
 أم الربيع د  شبيلي   ج  جوبا  ب  العاصي    أ

 يُعد عنصر ........ أول جنس بشري استطون األراضي اليت تكونت منها الواليات ادلتحدة األمريكية    – 3 
   األتراك د     الزنوج ج   ادلغول اآلسيوى ب  األوروبيٌن  أ

 تقع جبال كردستان يف مشال شرق دولة .......   – 4
 السعودية  د  لبنان  ج  العراق ب  األردن    أ

    ول أهنار اإلحتاد األورويب هنر الدانوب وينبع من دولة ......طأ  – 5
  اليونان د    اجنلرتا ج   فرنسا ب   أدلانيا أ

  % من السكان 55من ادلعتقدات السائدة بٌن السكان يف الصٌن حيث دُتثل تقريبا  ...... تُعد  – 6
   اليهودية د   البوذية ج    النصرانية ب    اجملوسية أ

  يوجد مقر جامعة الدول العربية اآلن يف مدينة .........  – 7

 بة عدد السكان يف دولة ما إىل مساحتها يٌعرف بــ ........  نس   –8
 الزيادة الغًن الطبيعية   د  الكثافة السكانية   ج  الزيادة الطبيعية   ب  النمو السكاين     أ

 عند جبل ......... بسيناء  مبناجاة اهلل  قام سيدنا موسى   - 9
   العوينات د   الطور  ج   مدين ب  مسعان أ

  

  القاىرة د  الرياض   ج  بًنوت  ب   الكويت أ



 

 6هن  2صفحة  
 

  18/02/2017تاريخ اإلصدار :       1/0رقن اإلصدار :         KH-P000-F00رقن النووذج : 

 

 ادلٌناخ ادلوجود يف دولة جيبويت ادلٌناخ .......    – 15
 البحر ادلتوسط د  ادلداري   ج  الصحراوي ب  ادلومسي    أ

 التجارة العادلية ........ دولةيبلغ عدد الدول األعضاء يف منظمة   – 11
  172 د    162 ج   152 ب      142 أ

 معظم أجزاء شبو اجلزيرة العربيةيٌتمثل ادلٌناخ ......... يف   – 12
 الصحراوي  د  االستوائي  ج  ادلومسي ب  ادلعتدل   أ

   فقد شارك أصحابو يف حفر اخلندق وىو يف سن ........ وُ ن  يتمتع بالقوة والنشاط رغم تقدم س   كان النيب   – 13  
  الستٌن د     الثامنة واخلمسٌن ج   اخلمسٌن ب      اخلامسة واألربعٌن أ

 ادلقر الدائم دلنظمة الدول ادلصدرة للنفط ) أوبك ( يف مدينة .........  – 14
  لندن د     روما ج    برلٌن ب      فينا أ

 منطقة سهلية مثلثة الشكل مغطاة بالرتبة الغرينية اخلصبة ٌتسمى دلتا هنر .......  – 15
 الليطاين د  النيل  ج  الفرات ب  دجلة    أ

  .............ٌمكتشف طريق رأس الرجاء الصاحل ىو   - 16
 أمريكو فسبوتشي د  ماجالن  ج  كودلبس  ب    فاسكو دا جاما أ

 % من مساحة اليابس يف العامل .....دٌتثل مساحة الوطن العريب ما نسبتو   – 17  
  25 د   15 ج  15 ب   5 أ

 % من السكان 8.6أوروبا وتبلغ نسبة ادلسلمٌن فيها تقع دولة فرنسا يف .......... قارة    – 18   
 جنوب غرب  د   نوب شرق ج ج  مشال غرب  ب  مشال شرق   أ

ٌعقد يف القاىرة إنشاء صندوق حيمل اسم صندوق األقصى   اقرتح ادللك ........ رمحو اهلل تعاىل يف ادلؤدتر العريب الذي   – 19  
  مليون دوالر 855لو مبلغ خيصص 

  عبد اهلل د     فهد  ج    فيصل  ب      سعود أ

     ُيشكل ادلسلمون ......... % من مجلة سكان اذلند  – 25
 34  د     24 ج    14 ب  15     أ

  ه على يد .......... 25ان الفتح االسالمي دلصر عام ك  – 21
  خالد بن الوليد د     عمرو بن العاص ج    عقبة بن نافع ب      الزبًن بن العوام أ

 م قيام الثورة الشيوعية بزعامة  ..............  1917شهدت روسيا يف عام   – 22
 لينٌن د   بوتٌن ج  ستالٌن ب  موسوليين أ

   م بٌن العرب واليهود بــــــــ .........  1967ُتسمى حرب سنة   – 23   
  االنتصار د     العدوان الثالثي ج    النكسة  ب      النكبة أ

 



 

 6هن  4صفحة  
 

  18/02/2017تاريخ اإلصدار :       1/0رقن اإلصدار :         KH-P000-F00رقن النووذج : 

 

   يف .......  عاش موسى   – 24
  اليمن د  عراقال ج    السودان ب      مصر أ

  .......................أول معتمد سامي بريطاين علي أرض فلسطٌن   – 25 

 ىًنبرت صموائيل د  موسوليين ج  تيودور ىرتزل ب  بلفور أ
   ........ من عمره تلقى من ربو الوحي  عندما بلغ عيسى   – 26

  اخلمسٌن د  الثالثٌن   ج    األربعٌن ب   العشرين    أ

 ىـ 5يف حفر اخلندق عام  برأي الصحايب اجلليل ..........  أخذ النيب   – 27
  سلمان الفارسي د  سعد بن أيب وقاص    ج  عبد الرمحن بن عوف   ب  صهيب الرومي     أ

   ىضبة النقب تقع قي ............ فلسطٌن  – 28
 غرب   د     شرق ج  جنوب   ب      مشال أ

    م ُعقد أول مؤدتر صهيوين يف مدينة بازل بدولة ......... 1897يف سنة   – 29 
  بريطانيا د     فرنسا ج    أدلانيا ب      سويسرا أ

   ............ إىل أرضمبن آمن معو أواًل   رحل سيدنا ابراىيم   – 35
  األردن د     فلسطٌن ج  سوريا   ب      اليمن أ

     أرض ...... على  عاش سيدنا نوح   – 31
 اليمن  د     اجلزيرة العربية ج  الشام   ب      العراق أ

 ..............أيد اهلل عز وجل دعوة األنبياء والرسل بـ    –   32

 ادلعجزات ادلعنوية د  ادلالئكة ج  احلسية ادلعجزات ب  باألنصار أ
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 6هن  3صفحة  
 

  18/02/2017تاريخ اإلصدار :       1/0رقن اإلصدار :         KH-P000-F00رقن النووذج : 

 

أربـع وعشـرون   :ذا كانةت اإلجابةة خاة ةة فيمةا يلة اإلجابةة حةحيحة والةدائرة ) خ ( إت ذا كانظلل الدائرة ) ص ( إ السؤال الثاني:
       فقرة كل فقرة ثالثة أرباع درجة

 
                                  

 العالمة  العبارة م
من أىداف رابطة العامل اإلسالمي الدعوة إىل تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية على مستوى  1

  األفراد واجلماعات والدول 
  

مهم يف دعم قضية فلسطٌن ومن ذلك رفض ادللك عبد  كة العربية السعودية دور كبًن وللمل  2
  العزيز طيب اهلل ثراه وعد بلفور 

  

   رسال الرسل والكتب للملوك واألمراء بتبليغ الدعوة بدأ بإ سبحانو وتعاىل النيب  عندما أمر  3
   بالد الرافدين ليست من بالد وحدة اذلالل اخلصيب  4
     يسود مناخ البحر ادلتوسط يف منطقة الساحل وعلى ادلرتفعات يف فلسطٌن 5
سبحانو وتعاىل على يد ُرسلو من أمور خارقة ال قدرة للبشر عليها  ادلعجزة ىي : ما ُُيري  6

 على قومهم ةً ج  حُ  تأيداً لرسلو و
  

   ادلواد اخلام من ادلقومات البشرية للصناعة  7
   العبادة ال تكون عبادة إال إذا حققت شرطٌن رئيسيٌن مها اإلخالص والعبادة 8
   م  1927ربيطانيا وعد بلفور الشهًن سنة بأصدرت  9

   ٌن نسمة تقريباً ييبلغ عدد ادلسلمٌن يف الواليات ادلتحدة األمريكة سبعة مال 15
   قبيلة ُجرُىم العربية على ادلاء جذب لسكىن الناس يف مكة حيث نزلت ادلاء عامل ظهورلقد كان  11
   ُمصطلح أوقيانوسيا يُطلق على إندونيسيا وماليزيا وبعض اجُلزر اجملاورة ذلما 12
   ة اليت تؤثر يف قوة ومكانة الدولةيالتُعد التضاريس من الظروف الطبيع 13
   األقلية ىي رلموعة بشرية من سكان دولة من الدول ختتلف عن األغلبية يف أصوذلا أو لغتها أو دينها  14
   ديازح أصحابو وال يقول إال حقاً  ادلزاُح من اللهو ادلباح وقد كان النيب  15
   نزل القرآن الكرمي ُمفرقاً على األحداث خالل سبعة وعشرين عاماً  16
    اغتيال طالب صريب لويل عهد النمسا و زوجنو يف سرايفوب ادلباشر للحرب العادلية األوىل السب 17
   كيلو مرت مربع   275555مساحة فلسطٌن بنحو  رتُقد 18
   لقد كان الطوفان أول نوع من العذاب نزل بساحة ادلكذبٌن بالرسل واألنبياء 19
   دولة القانون والدديقراطيةيقوم االحتاد األورويب علي ركيزتٌن مها  25
   % من السكان 57ستواء وتصل نسبة ادلسلمون هبا حنو تقع دولة كينيا على جانيب خط اال 21
   يف قرية سدوم استقر لوط  22
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 6هن  5صفحة  
 

  18/02/2017تاريخ اإلصدار :       1/0رقن اإلصدار :         KH-P000-F00رقن النووذج : 

 

    تضم منظمة التعاون اإلسالمي يف عضويتها سبًعا وثالثٌن دولة 23
   سبحانو وتعاىل ادلالئكة أن يسجدوا آلدم كان ذلك السجود سجود تكرمي ال سجود عبادة  عندما أمر  24

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 أجب عن األس لة اآلتية : :لثالسؤال الثا 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   فقرات كل فقرة نصف :أربعاألرقام في الخارةة السابقة  إليو أكتب ما تشير   -أ    
   اب المندبب        وحدة القرن األفريقي ىو مضيق مضيق تشرف عليو  – 1
 المحيط األةلسي        مسطح مائي حيد الوطن العريب من جهة الغرب ىو  – 2
 البحر األحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةر           مصر والسودان ىي  شرقسلسة جبلية توجد يف  – 3
 الجزائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر               دولة من دول وحدة ادلغرب العريب ىي دولة  – 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
وأي اجابةة تحمةل نبةل المعنة  فقرات كل فقةرة نصةف درجةة ويفىتبة  بةقكر نقطةة واحةدة ة :أربعأجب عن األس لة التالي –ب    

 تفعتبر ححيحة
 حتدث بإُياز عن  مهمة واحدة من مهمات الرسل عليهم السالم ؟   -1

 الدعوة إل  اإليمان باليوم اآلخر  - 2الدعوة إل  اإليمان باهلل ووحدانيتو         – 1
 تعليم الناس أمور الدين وفعل الخير – 3

 .من أىداف ىيئة األمم ادلتحدة  اذكر ىدفاً واحداً  -2

      تحقيق التعاون الدولي  –         تنمية العالقات الودية بين األمم  –   دولي  حبظ السالم واألمن ال  -

 تنوع ادلناخ يف الواليات ادلتحدة األمريكية ... فسر ذلك ؟ -3

 المساحةإلتساع  -

 .اذكر واحدًة من ىذه اخلصائص  لنفط العريب بعدة خصائص ...يتميز ا -4

 غزارة انتاج حقول النبط       -

 قرب حقول النبط من موانئء التصدير    -
 العالميةاإلستهالكية توسط موقع الوةن العربي من األسواق   -
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 6هن  6صفحة  
 

  18/02/2017تاريخ اإلصدار :       1/0رقن اإلصدار :         KH-P000-F00رقن النووذج : 

 

وأي اجابةة تحمةل  فقةرات كةل فقةرة نصةف درجةة ويفىتبة  بةقكر نقطةة واحةدة ثمةان السؤال الرابةع : أجةب عةن األسة لة التاليةة :  
 نبل المعن  تفعتبر ححيحة :

 . تتعدد ادلقومات الطبيعية للزراعة ... اذكر واحدة منها  – 1         
 التربة الخصبة  -وفرة المياه           -المنفاخ المالئم                  -

 ة على مر العصور ومن ذلك أهناعة من اخلصائص جعلت ذلا أمهية كبًن دة شبو اجلزيرة العربية مبجمو ديتاز موقع وح – 2          
 مهبط الرسالة الخاتمة –يقي ىرمز وباب المندب تفشرف عل  مض -                  تتوسط قارات العالم -

 والباردةمعبر مهم للتجارة وحلقة اتصال بين األقاليم الحارة واألقاليم المعتدلة  -
 التسعينات من القرن ادلاضي .... علل لذلك ؟ خالل فرتةتناقص عدد السكان يف روسيا  – 3          

 العزوف عن اإلنجاب وتأخر سن الزواج اضافة إل  ارتباع نسبة الوفيات بين القكور -
 . األوىلتكلم عن موقف ادلملكة العربية السعودية من احلرب العادلية  - 4          

 الملك عبد العزيز آل سعود منشغالً في توحيد البالد وكان يراقب تطورات الحرب و يتخق منها موقباً محايداً  كان -
 ما ادلقصود باإلنتفاضة . – 5           

 1448بةدأت ىي مقاومة شعبية فلسطينية عارمة ضد احتالل الىيان الصهيوني شارك فيها األةبال والنساء والشيوخ بقدر ةاقتو واستطاعتو وقد  -
 م . 1881ىة / 

 لإلستعمار دوافع اقتصادية متعددة ... اذكر دافع منها . – 6           
 بحث عن المواد الخام   لالتنافل بين دول أوروبا ل -

 وروبية لسإستثمار في بع  بلدان آسيا وافريقياتنافل مجموعة من الشركات األ -

 نتيجة التحول نحو الصناعات وتناقص أعداد المجتمعات الريبيةالرغبة في التخلص من األزمة الغقاتية في أوروبا  -
 مع األعرايب الذي بال يف ادلسجد ؟ كيف تعامل النيب  – 7           

 تصةةل  " قةال لهةم دعةوه وأىريقةوا علةة  بولةو ذنوبةاً مةن مةةاء ف نمةا بفعثةتم ميسةرين ولةم تفبعثةةوا مفعسةرين " ولمةا فةرا دعةةاه  فقةال إن ىةقه المسةاجد ا -
 يء من ىقا الققر   إنما ىي لقكر اهلل والصالة .لش

 اذكر نتيجة واحدة من نتائج احلرب العادلية الثانية. – 8           
 من البشر انتصار دول الحلباء عل  دول المحمور ومقتل وجرح وتشريد مايزيد عن سبعين مليون -

 عصبة األممتقسيم ألمانيا إل  جزأين وانشاء ىي ة األمم المتحدة بداً من  -

 فقدت ايطاليا جميع مستعمراتها خارج القارة واليابان األراضي  التي احتلتها -

 ظهر اإلستعمار الحديث والمتمثل في السيطرة اإلقتصادية -

  انقسام العالم إل  معسىرين اشتراكي ورأس مالي وظهور األحالف السياسية -
 

 انتهت األسئلة
 والنجاح أسأل اهلل لكم التوفيق

 
 
   

 
 

4 


