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  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 
  أربعون فقرة كل فقرة بنصف درجة :يليالسؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة مما  

 
 ...........عاصمة الدولة األموية : ...............مثل ( على الخارطة ي   1رقم )  –1

 الكوفة د  دمشق ج   الفسطاط ب   المدائن أ
 .................... سبانياإوالية فٌتحت فى عهد الدولة األموية وتعرف حالياً بدولة مثل ي   ( على الخارطة 2رقم )  – 2

 النوبةبالد  د  بالد ما وراء النهر  ج  بالد السند  ب  األندلس أ
 مثل عاصمة الدولة البيزنطية.......................على الخارطة ي  (  3رقم )  – 3

 القسطنطينية د  قرطبة ج  غرناطة ب  نايفي أ
 مثل مدينة بناها عقبة بن نافع فى شمال إفريقية .....................على الخارطة ي  (  4رقم )  – 4

 مرو د  حلب ج  القيروان ب  كاشغر أ
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 ٌولد معاوية بن أبي سفيان في ............. -5
 البصرة د  مكة المكرمة ج  المدينة المنورة ب  الكوفة أ

 آخر خلفاء الدولة األموية هو ...................... -6

 ي عد الخليفة العباسى ........................ المؤسس الحقيقى للدولة العباسية -7
 أبو العباس عبد اهلل د  أبو جعفر المنصور ج  الهادي ب  المهدي أ

 تبلغ نسبة غاز النيتروجين ................... من الغالف الجوي -8
 % 78 د  % 68 ج  % 58 ب  %  48 أ

 الطائرات ....................... يهافطبقة من طبقات الغالف الجوي يوجد بها األوزون وتطير  -9
 اإلكسوسفير د  الميزوسفير ج  الستراتوسفير ب  التروبوسفير  أ
 .......................عاصمة الدولة العباسية  -11

 بغداد د  المدينة المنورة  ج  البصرة ب  القاهرة أ
 القائد المسلم الذى قاد جيوش المسلمين لفتح بالد السند حتى وصل إلى مدينة الديبل ................. -11

 الظاهر بيبرس د  موسى بن نصير ج  حسان بن النعمان ب  محمد بن القاسم أ
 ثقل الهواء على األرض الممتد من سطحها إلى نهاية الغالف الجوي .................... -12

 الضغط الجوي  د  الرياح  ج  الرطوبة  ب  الحرارة  أ
 ستخدم جهاز ...................... لقياس درجات الحرارةي   -13

 الرياح الصيفية والشتوية من أنواع الرياح ..................... -14
 اليومية  د  الموسمية  ج  الدائمة  ب  المحلية  أ
 تل المغول الخليفة العباسي ......................... آخر خلفاء الدولة العباسية ق   -15

 ......................الرسوبية من الصخور  -16
 الرخام  د  الباثوليت  ج  الجرانيت ب  الحجر الرملي أ
 يختص بدراسة طبقات األرض ..............................العلم الذي  -17

 الجيولوجيا د  الفيزياء ج  الكيمياء ب  األحياء أ
 نكشارية العسكرية إل....................... فرقة اأسس السلطان ...... -18

 عثمان بن أرطغرل د  محمد الثاني ج  أورخان بن عثمان          ب  سليمان األول   أ
 

 سليمان بن عبد الملك د  الوليد بن عبد الملك ج  مروان بن محمد ب  عبد الملك بن مروان أ

 السيكرومتر د  الباروجراف ج  الترمومتر التقليدي ب  األنيمومتر أ

 األمين د  أبو العباس عبد اهلل  ج  هارون الرشيد  ب  المستعصم باهلل  أ
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 من أشهر أجهزة رصد الزالزل ................... -19
 الباروجراف د  البارومتر  ج  الهيجرومتر  ب  السيسموجراف  أ
 من العمليات الخارجية التي شكلت سطح األرض ................... -21

 هو ........................ الخليفة األموي الذي يتصل نسبه من جهة أمه بثاني الخلفاء الراشدين -21

 اتبلغ عدد طبقات األرض الرئيسية .......................... طبقي   -22
 ست د  خمس ج  أربع  ب  ثالث أ
 حية التي يتكون منها الغالف الحيوي .....................الغير من العناصر  -23

 اإلنسان د  الغالف الصخري ج  الحيوان ب  النبات أ
 ........................ القوافل اإلسالمية وشواطئ الحجازالذي هاجم أمير حصن الكرك  -24
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 الصحاري الحارة د   المعتدل البارد ج  المداري الموسمي ب   الدافئالمعتدل  أ
 وانتصر عليهم في معركة عين جالوت .................. هز جيشاً وسار بهم لقتال المغولج   -26

 عماد الدين زنكي د  سيف الدين قطز ج  نور الدين محمود ب  أسد الدين شريكوه أ
 نسبة بخار الماء الذي في الهواء هو ........................... -27

 الضغط الجوي د  الحرارة  ج  الرياح  ب  الرطوبة  أ
 ................... ذروة العصر الذهبي للحضارة اإلسالميةالذي يعد عصره العباسي الخليفة  -28

 المأمون د  المهدي  ج  هارون الرشيد  ب  األمين  أ
 نسيم البحر ونسيم البر من أنواع الرياح .................. -29

 واستعادوا بيت المقدسهـ  583انتصر المسلمون على الصليبيين في معركة .................. عام  -31
 مرج دابق د  حطين  ج  مالذ ك رد ب  وادي لكة  أ
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 اإلكسوسفير د  الميزوسفير ج  الستراتوسفير ب  التروبوسفير أ
 

 االنكسارات د  االلتواءات  ج  التجوية  ب  الزالزل  أ

 يزيد بن معاوية د  عمر بن عبد العزيز ج  الوليد بن عبد الملك ب  عبد الملك بن مروان أ

 اليومية  د  المحلية  ج  الموسمية  ب  الدائمة  أ
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 اتجه العثمانيون في عهد السلطان ......................... لضم البالد العربية -33
 أوروخان بن عثمان د  محمد الثاني ج  سليم األول ب  عثمان بن أرطغرل أ
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 524 د  424 ج  324 ب  224 أ
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 قائداً عاماً للدعوة العباسية في خراسان  ع ين .................... -37
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 الصحاري الباردة  د  اإلقليم الصيني ج  المداري االستوائي  ب  إقليم البحر المتوسط  أ
 تجهة إلي .................الحملة الصليبية السابعة كانت م   -39

 بالد الحجاز  د  ليبيا ج  العراق ب  مصر أ
 ......................النارية من الصخور  -41

 الحجر الرملي د  الجرانيت  ج  الملح الصخري ب  الحجر الجيري أ
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 عمر بن عبد العزيز د  يزيد بن معاوية  ج  سليمان بن عبد الملك ب  عبد الملك بن مروان أ

 أبا مسلم الخراساني د  عقبة بن نافع ج  طارق بن زياد ب  حسان بن النعمان أ

 

 ــــ
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 و ) خطأ ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:أ , الثاني:ضع ) صح ( أمام العبارة الصحيحةالسؤال 
 خاطئة صحيحة العبارة م

  ب صحيح أ خليفة 37 العباسيةتتابع على حكم الدولة  41
 خطأ ب  أ وصف حالة الجو بعناصره المختلفة في منطقة محددة في مدة زمنية قصيرةالم ناخ  42
 خطأ ب  أ ممارسة الهوايات بالشكل السليم ال تنمي المهارات    43
 خطأ ب  أ ينقسم الغالف الجوي إلى ثمان طبقات    44
  ب صحيح أ هدر الوقت يؤثر في تحقيق األعمال  45
  ب صحيح أ   هـ 132سقطت الدولة األموية عام  46
وتتــــراكم األعمــــال يكــــون عنــــدما تتــــزاحم األعمــــال وأشــــعر بــــالقلق ويضــــيق الوقــــت  47

 تخطيطي جيداً 
 خطأ ب  أ

 تنقسم أولويات التخطيط من حيث الزمن إلى أعمال قصيرة المدى  48
 وأعمال طويلة المدي

  ب صحيح أ

 
 

 ( ثمان فقرات كل فقرة بنصف درجة ) 
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 ـ
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                                                                                                                                                                                           وي كتفى بذكر نقطة واحدة وأي اجابة تحمل نفس المعنى ت عتبر صحيحة :                                                ثالث فقرات كل فقرة بدرجة   :أجب عن األسئلة التالية السؤال الثالث : 
 .       ما المقصود بالبيئة  -أ   

 يه ويتأثر بهذي يحيط بالكائن الحي فيؤثر فالوسط ال
 

 

 .       للزالزل آثار عديدة اذكر واحدًة منها  -ب  

 ظهور الينابيع وعيون الماء أو اختفاؤها  –حدوث شقوق في سطح األرض  –تدمير المدن والقرى 
 

 

 .علل : اختيار خراسان مكاناً النطالق الدعوة العباسية   -ج  

 لبعدها عن عاصمة الدولة األموية دمشق
 

 

  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                                                                       وي كتفى بذكر نقطة واحدة وأي اجابة تحمل نفس المعنى ت عتبر صحيحة :                                                ثالث فقرات كل فقرة بدرجة  :أجب عن األسئلة التالية السؤال الرابع:
 .فسر سبب تسمية الدولة األموية بهذا االسم  -أ    

 نسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ) جد األمويين (
 

         .فوائد عديدة اذكر واحدة منها  غالف الجويلل -ب    

السماح بمرور األشعة المفيدة من الشمس وتوزيع الحرارة والضوء على كوكب  –تنظيم وصول الضوء إلى األرض وانتشاره 
 حماية األرض من فقدان حرارتها –حدوث دورة الماء بإعادته إلى األرض  –األرض 

 .سليمان األول بالقانونيالعثماني قب السلطان علل : ل   -ج    

 القوانين المنظمة لشؤون الدولةألنه وضع 
 

      
 

 انتهت األسئلة
 أسأل اهلل لكم التوفيق والنجاح
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 5من  1صفحة 
  

 

  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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 5من  5صفحة 
 

 

 
 
 

  :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.                                                              
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