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 التوقيع  التوقيع 
 40  40 

 درجات  ) 11  (             :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي : السؤال األول
 : بالخليفة أمه جهة من عبد العزيز بن عمر الخليفة نسب يرتبط 1

 علي بن أبي طالب د) عثمان بن عفان ج) عمر بن الخطاب ب) أبو بكر أ)

 :ينقسم الغالف الجوي إلى عدد من الطبقات تبلغ 2

 طبقاتستة  د) طبقاتخمس  ج) أربع طبقات ب) طبقاتثالثة  أ)

 : الطبقة المستقرة جداً والتي تسير فيها الطائرات بمأمن من السحب وتقلبات الجو هي طبقة 3

 الستراتوسفير( العلوي ) د) الميزوسفير ج) التروبوسفير( السفلى ) ب) اإلكسوسفير أ)

  :من أسباب حدوث الزالزل  4

 دوران األرض د) انخفاض درجات الحرارة ج) سرعة الرياح ب) انصهار الصخور أ)

 :تعرف بالبراكين  البراكين المتوقع انفجارها مرة أخرى 5

 الجديدة د) الخامدة ج) النشطة ب) الهادئة أ)

 :من أنواعها الرياح العكسية والتجارية والقطبية تعرف بالرياح  6

 اليومية د) الدائمةج  الموسميةب  المحلية أ)

 : معركة في الصليبيين األيوبي على الدين صالح انتصر 7

 حطين د) اليرموك ج) مرج دابق ب) القادسية أ)

  :انتهى حكم الدولة العباسية بسقوط مدينة  8

 الكوفة د) بغداد ج) البصرة ب) حلب أ)

  : من ابرز أسباب نهاية الدولة العثمانية وسقوطها  9

 انفصال األقاليم د) العصبية القبلية ج) االبتعاد عن الشريعة اإلسالمية ب) الفتن أ)

  :يقع مسجد قبة الصخرة حالياً في دولة  10

 مصر د) العراق ج) األردن ب) فلسطين أ)

 :تنخفض درجة الحرارة كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر وذلك بمعدل درجة مئوية لكل  11

  متر250 د)  متر200 ج)  متر150 ب)  متر100 أ)

                                                                                   
    يـــــتــبــع                                                                                     
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  درجة لكل فقرة درجات  )10(                                         السؤال الثاني : 

ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي : 
 )    √    (                        .سنة واسلم يوم فتح مكة بخمسة عشر النبي ملسو هيلع هللا ىلص هجرة قبل سفيان أبي بن معاوية ولد  )1

     )√   (       . زياد بن طارق إلى نسبة االسم بهذا طارق جبل مضيق سمي )2

   )   x(             .برية حمالت فنظم  فقط البري باألسطول سفيان أبي بن معاوية اهتم )3

      )√(           .اإلسالمية للحضارة الذهبي العصر بداية الرشيد هارون يعتبر عصر )4

      )√(           .األموية  للدولة الحقيقي المؤسس عبد الملك بن مروان يعد )5

      )x(        .موحدة العربية الجزيرة شبة لجعل العثمانية الدولة سعت )6

       )√(      .لألرض المفيدة الشمس أشعة بمرور الجوي الغالف يسمح )7

       )√(       المناخ. في المائية المسطحات من والبعد القرب يؤثر )8

 )      x (         .خصائصها في تتشابه طبقات عدة من الجوي الغالف يتكون )9

       )x  (       .ةايجابي آثار عنها وينتج فيها تؤثر بيئية مشكالت األماكن بعض تصيب )10

  درجة لكل فقرة )درجة فقط(     اجب عن األسئلة التالية                               أ ) السؤال الثالث : 

 هو حالة الجو في فترة زمنية طويلة ( شهر او فصل أو سنة )  ؟ عرف المناخ ) 1  

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

  درجة لكل فقرة) درجات 6(                                                                  أكمل الفراغات التالية ) ب

 المتحولة  و الصخورالرسوبيةو الصخور  النارية تنقسم الصخور إلى ثالثة هي: الصخور) 1

    الحرارة  و  الضغط الجوي  و  الرياح               (  الرطوبة )   :عناصر المناخ من  ) 2

)                        ج    درجة لكل فقرة درجات )6(              ) : وصل الفقرة (ب) بما يناسبها من الفقرة (أ
( ب ) اإلجابة ( أ ) م 
1  ً   التروبوسفير 4 عمل على تقوية الجيش البري والبحري وإعداده عسكرياً ومعنويا
 الستراتوسفير 5  الحضارية مثل: بناء المساجد و المعاهدلقام باألعما 2
 أبو جعفر المنصور 6  آخر خلفاء الدولة العباسية 3
 دمحم الثاني 1 الطبقة التي تعلو سطح األرض وتعيش المخلوقات الحية فيها 4
 أورخان 2 تقع فيه طبقة األوزون التي تمنع األشعة الضارة الصادرة من الشمس 5
 المستعصم با� 3  يعد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية  6

 

:                                                    )د    درجة لكل فقرة ) درجات6(     :   اذكر اثنين فقط لما يأتي
   الحيوان             (  النبات )- 2اإلنسان               - 1يحتوي الغالف الحيوي على عناصر حية منها:  أ- 

 الوشاح              ( النواة  )- 2القشرة األرضية      - 1  :تتكون األرض من ثالث طبقات رئيسية منهاب- 

 الفتن                 (  ظهور الدولة العباسية )- 2العصبية القبلية       - 1 ابرز أسباب نهاية وسقوط الدولة األموية:- من ج

  تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح                                       معلم المادة / عبدهللا                                     
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