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 مقدمة
الحمد هلل الذي عمـ بالقمـ , عمـ اإلنساف ما الـ يعمـ ... الحمد هلل يا رب كما ينبغي لجالؿ وجيؾ 

نبي األمي , وعمى وعظيـ سمطانؾ... ونصمي ونسمـ عمى سيد الخمؽ معمـ البشرية سيدنا محمد ال
 صحبو وعمى آلو ومف سار عمى دربو بإحساف إلى يوـ الديف وبعد:

األخوة الزمالء أبنائنا طالب وطالبات الصؼ الثامف إنو ليسعدنا أف نقدـ لكـ المادة االثرائية في 
 الدراسات االجتماعية وفؽ المنياج الفمسطيني الجديد

مبسط ومناسب لمستوى طالب المرحمة اإلعدادية بعيدًا وقد عرضت المادة بطريقة منظمة وبأسموب 
عف التعقيد والغموض لتسييؿ عممية المراجعة واالستنتاج والتحصيؿ , ولقد روعي فييا تنوع التدريبات 
واألسئمة مف مقالية , وموضوعية , وتركيبية ,كما وقمت بوضع  عنوانًا لكؿ فقرة "أنا تعممت " تحت كؿ 

طالب مف ربط النشاط بالفقرة التعميمية مف خالؿ الفكرة الرئيسة سعيًا لتطوير نشط تعميمي ليتمكف ال
 عممية التعميـ .

نسأؿ اهلل العمي القدير أف يميمنا الصواب والرشاد في تقديـ الخدمة والعوف لطالبنا ومعممينا كما نسألو 
أف يسدد خطاىـ وأف يكتب ليـ الصالح في الدنيا والفالح في اآلخرة , إنو نعـ  –عز في عاله  –

 المولى ونعـ النصير .

دعوة مستجابة : روى مسمـ أف النبي ) صمى اهلل عميو وسمـ ( قاؿ :) مف دعا ألخيو بظير الغيب , 
 قاؿ الممؾ الموكؿ بو : آميف ولؾ بالمثؿ ( .

 الميف وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب الع

 ـ7108يناير

 عطية محمد أبو صفر ادلؼهى /

 آالء زىير ياسيفادلؼهًخ /                                                                                          
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 انضؼف انطٛبضٙ ٔ انؼطكر٘ يف انؼصر انؼجبضٙ انضبَٙ. / أٔالً 
 / أقرأ انُص, ـزأيم انشكم , صى أعت ٔلانطؤال األ

 
 -أكمؿ الفراغ التالي:  / لسؤاؿ الثانيا
 بتفضيؿ..........وتركيـ لمقاليد األمور لػ ..........  إلي انشغاؿ ............ يعود أساسًا ضعؼ الدولة اإلسالمية -1

الضعؼ السياسي والعسكري بدأ ينتشر في العصر العباسي الثاني بسب اتساع .............، وعدـ اىتماـ الخمفاء  -2
 بػػ .............. وانتشار الخالفات.........

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ................،...انفصمت دويالت مستقمة عف الخالفة العباسية في بغداد كما حدث في ................،...... -3

 : صوب ما تحتو خط /  السؤاؿ الثالث
 مزدىرة . االقتصادية أثناء ضعؼ الدولة العباسية ظمت الناحية  )..................( -1

                         األموية انفصمت األندلس عف الخالفة  )..................( -2

 " اختر اإلجابة الصحيحة / السؤاؿ الرابع 
 عمى الرغـ مف الضعؼ والتراجع في الدولة العباسية  إال أنيا ظمت مزدىرة مف الناحية.  -0

 اإلدارية  -االقتصادية    د -جػ العممية -ب الدينية -أ
 بدأ عصر الضعؼ في الدولة  العباسية -7

 العصر العباسي الرابع -العصر العباسي الثالث  د -جػالعصر العباسي الثاني  -العصر العباسي األوؿ   ب-أ
 جميع ما يمي,  مف عوامؿ ضعؼ الدولة العباسي ماعدا -3

 الفرؽ الدينية المتصارعة  -ازدىار الحياة االقتصادية   د -زيادة تدخؿ الجيش     جػ -اتساع رقعتيا     ب - أ

 اندرش األٔل انؼجبضٛخانؼٕايم انداخهٛخ نضؼف اندٔنخ اإلضاليٛخ فرتح اندٔنخ 
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 ؟ / بـ تفسر الجمؿ التالية سؤاؿ الخامسال

 الدولة العباسية  في العصر الثاني؟سيادة الضعؼ في  -1

 السبب/.......................................................................................................

 قياـ  الدويالت المستقمة عف الدولة العباسية في المغرب، بالد الشاـ  -2

 السبب/.......................................................................................................

 المترتبة عميما النتيجة /  السادسالسؤاؿ 
 انشغاؿ الخمفاء والسالطيف  العباسيف بحياة القصور. -1

 .......................................................النتيجة /................................................

 قياـ الدويالت المستقمة عف الدولة العثمانية في األندلس والمشرؽ اإلسالمي -2

 ...............................النتيجة /.......................................................................
 انٕاضغ نهدٔنخ انؼجبضٛخ ػهٗ ضؼفٓب  دادااليزصبًَٛب  أصر 

 َالحظ اخلرٚطخ , َٔطزُزظ صى جنٛت / انطؤال األٔل 

 
 " أكمؿ الفراغ التالي " /  الثاني السؤاؿ
َ  وحتى ................. غربًا ومف ........... شمااًل وحتى  -1 امتدت الدولة العباسية مف ............... شرقًا

 .................... جنوبًا.المحيط 

 ...اسية وأخذت نتطمع لػ ....... واالستقالؿ بػ.........ظيرت بعض األسر القوية في مختمؼ مناطؽ الدولة العب -2

 صوب ما تحتو خط  /  الثالث السؤاؿ
 أولى المناطؽ التي انفصمت عف الدولة العباسية.  الشاـ )..................( -1

 غربًا. الياديءامتدت الدولة العباسية حتى المحيط  )..................( -2

 " اختر اإلجابة الصحيحة " / الرابع  السؤاؿ
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 أوؿ المناطؽ التي انفصمت عف الدولة العثمانية في القرف -0

 التاسع  -الثامف       د -السابع       جػ-السادس      ب - أ

 العباسيةأوؿ المناطؽ التي انفصمت عف الدولة  -7

 مصر  -األندلس      د -بالد الشاـ     جػ -المغرب     ب - أ

 أيف وصؿ  امتداد   الدولة اإلسالمية شرقًا  -3

 البحر المتوسط وبحر قزويف. -المحيط ا ليندي    د -المحيط األطمسي     جػ  –اليند والصيف       ب   - أ

 ؟ الجمؿ التاليةبـ تفسر  / السؤاؿ الخامس 
 الدولة العباسية ظيور عدد مف األسر القوية في مختمؼ مناطؽ  -1

 السبب/.......................................................................................................

 انفصاؿ األندلس عف الدولة العباسية في القرف الثامف الميالدي. -2

 السبب/.......................................................................................................

 عدـ قدرة الدولة العباسية في العصر العباسية في العصر الثاني عمى ضبط زماـ األمور فييا  -3

 ................................................السبب/.......................................................

 المترتبة عميما النتيجة  / السؤاؿ السادس 
 االمتداد  الواسع لمدولة العباسية  -1

 النتيجة/.......................................................................................................

 الدولة اإلسالمية.بعد األندلس عف مركز  -2

 النتيجة/.......................................................................................................

 " ما رأيؾ "  /السؤاؿ السابع 
 ىؿ يعد اتساع الدولة يؤثر عمى قوتيا في وقتنا الحاضر

....................................................................................................... 
 انضٕراد انداخهٛخ يف ضؼف اندٔنخ اإلضاليٛخ  / أصر  صبنضبً 

 تميو ""أ"//" أقرأ انُص انزبيل صى أعت ػٍ األضئهخ انزٙ ٔل انطؤال األ

 
 اخلرٚطخ , َٔطزُزظ صى جنٛتَالحظ  "ة" / انطؤال األٔل
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 " أكمؿ الجمؿ التالية. / السؤاؿ الثاني 
أىـ التحديات  التي واجيتيا  الدولة العباسية منذ بدايتيا ثورة ....................... والصراع بيف  -1

 .......................... والحركات اإلسالمية المعارضة مثؿ.................

العباسية  التغمب عمى الثورات في مرحمة ............. ولكنيا ازدادت في العصر استطاعت الدولة  -2
 ....................... بسبب فقد الخمفاء زماـ ..................

 " صوب ما تحتو خط  / السؤاؿ الثالث 
  المأموف. ثار عبد اهلل بف عمي بف العباس عمى الخميفة  )..................( -1

 لنظاـ الحكـ العباسي المؤيدة الشيعة مف الحركات اإلسالمية  )..................( -2

 عمى الدولة اإلسالمية  أىؿ السنة تمردت بعض الجماعات غير اإلسالمية  )..................( -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  / السؤاؿ الرابع 
 ثورة عبد اهلل بف عمي بف العباس, عمى الخميفة  -0

 األميف -ىاروف الرشيد      د  -أبو جعفر المنصور      ج-أبو العباس السفاح      ب-أ
 الفرقة اإلسالمية التي ترى بأحقية عمي بف أبي طالب ونسمو في الخالفة ىي   -7

 المرجئة -المعتزلة       د -الخوارج      جػ-الشيعة       ب-أ
 قيادة الجيش  في العصر   فقد  الخمفاء العباسيف زماـ األمور وآلت إلي   -3

 العباسي الرابع-العباسي الثالث       د -العباس  الثاني      جػ-العباسي األوؿ     ب-أ  
 " بـ تفسر الجمؿ التالية / السؤاؿ الخامس

 قياـ ثورة  عبد اهلل بف عمى بف العباس؟ -1
 /......................................................................................................السبب 
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 معارضة الشيعة لمحكـ العباسي.  -2

 السبب /......................................................................................................
 المترتبة عمي" ما النتيجة "  / سالسؤاؿ الساد

 الصراع بيف األميف والمأموف أبناء ىاروف الرشيد. -1

 النتيجة /.............................................................................................
 معارضة الشيعة لمحكـ العباسي -2

 النتيجة/................................................................................................
 تمرد بعض الجماعات غير اإلسالمية  كالفرس عمى الدولة اإلسالمية.  -3

 ..................النتيجة /...............................................................................
 " ناقش أثر ظيور الثورات الداخمية في ضعؼ الدولة اإلسالمية// السؤاؿ السابع

...................................................................................................................
................................................................................................................... 
 راثؼًب اندٔٚالد ادلطزقهخ ػٍ اندٔنخ انؼجبضٛخ 

 َالحظ اخلرٚطخ , َٔطزُزظ صى جنٛت // / انطؤال األٔل 

 
 التالي أكمؿ الفراغ / السؤاؿ الثاني 

مجموعة مف الدوؿ الصغيرة وظيرت الدولة .................... في  ضعؼ الدولة  العباسية  إلي ظيور أدى -1
 شماؿ أفريقيا.

 امتد نفوذ الدولة الفاطمية إلي مصر وبالد ................... ودخمت في صراع مع الدولة................... -2
ذي ترتب عميو ضعؼ داخؿ استعانت الدولة الفاطمية بػ ................... في صراعيا مع السالجقة األمر ال -3

 الدولة......................
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 صوب ما تحتو خط. / السؤاؿ الثالث
       شماؿ أفريقيا  الحمدانية ظيرت الدولة )..................(    -1

 بالفرنجة في صراعيا مع الدويالت المستقمة  السالجقة استعانت دولة )..................(   -2

       في مصر  الغزنويةقامت الدولة )..................(    -3

 اختر اإلجابة الصحيحة . / السؤاؿ الرابع 
   جميع الدوؿ التالية استقمت عف الدولة العباسية في مصر ماعدا-1

 الغزنوية-الفاطمية       د-األخشيدية         ب-الطولونية      ب - أ

   دولة العباسية في دولةاستقمت الدولة الحمدانية عف ال  -2
 المغرب    -أفغانستاف      د -مصر     جػ-العراؽ     ب - أ

 جميع الدوؿ التالية استقمت  عف الدولة العباسية في بالد المغرب ما عدا-3
 الموحدوف-د       السامائيوف-المرابطوف      جػ-األدارسة        ب-أ
 مع الدولة السمجوقيةالدولة التي اتصمت بالفرنجة أثناء صراعيا  -4

 الحمدانية-الفاطمية        د -الغزنوية       جػ-العباسية       ب - أ

 " ؟ الجمؿ التالية" بـ تفسر  / السؤاؿ الخامس
 ظيور الدويالت  المستقمة عف الدولة العباسية  -1

 ......................السبب/..............................................................................
 الصراع بيف الفاطمييف والسالجقة -2

 السبب/....................................................................................................
 المترتبة عميما النتيجة  / السؤاؿ الخامس

 الصراع بيف الفاطمييف والسالجقة  -1

 النتيجة/....................................................................................................
 ظيور الدويالت المستقمة عف الدولة  العباسية -2

 .....النتيجة /...............................................................................................
 ناقش خطورة ظيور  الدويالت المستقمة عمى الدولة العباسية //السؤاؿ السادس 

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

 خبيطًب أًْٛخ احلٕار ٔانزفبْى يف رطٕر اجملزًؼبد 
 أكمؿ الفراغ -األوؿ:السؤاؿ 
 ؿ تداوؿ الحديث بيف ............يعد الحوار والتفاىـ  مف أكثر األساليب التواصؿ .................. مف خال -1

 يتركز الحوار عمى مفيـو ................ الذي يتـ  مف خاللو تبادؿ ........................... -2

 تنبع أىمية الحوار في حؿ ...................... ويقوي ....................... -3
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 صوب ما تحتو خط./  السؤاؿ الثاني
 مف  أكثر أساليب التواصؿ رقيًا   العنؼ يعد)..................(  -1

 عمى مفيـو  النقاش البناء الصراعيركز )..................(  -2

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  /السؤاؿ الثالث 
 لو أف بيني وبيف الناس شعرة ما انقطعت قوؿ لمخميفة   -0

 ىاروف الشريد -د  عمر بف العزيز -جػمعاوية بف أبي سفياف   -عمر بف الخطاب       ب-أ
 يتركز عمى مفيـو النقاش البناء الذي يتـ مف خاللو تناوؿ الخبرات والمعمومات  -7

 التسامح-االضطياد       د-الصراع    د-الحوار     ب-أ
  ؟ الجمؿ التالية " بـ تفسر " /السؤاؿ الرابع

 أىمية الحوار والتفاىـ بيف فئات المجتمع  -1

 السبب/.................................................................................................... 
 الحوار البناء يقوي القيـ واألخالؽ  -2

 السبب/....................................................................................................
 " ما النتيجة المترتبة عمي " ما النتيجة /الخامس  السؤاؿ
 سيادة الحوار والتفاىـ بيف فئات المجتمع  -1

 النتيجة/....................................................................................................
 ترسيخ ثقافة الحوار والتفاىـ بيف فئات المجتمع  -2

 .................................................................................................النتيجة /...
 " أبيف أىمية الحوار والتفاىـ في بناء المجتمع و تماسكو وتطوره./ السؤاؿ السادس

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

 
 
 

 , صى أعت اقرأ انُص ٔ اضزُزظانطؤال األٔل / 

 " انؼٕايم اخلبرعٛخ نضؼف اندٔنخ اإلضاليٛخ " فرتح اندٔنخ انؼجبضٛخ
 

 اندرش انضبَٙ   
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 التالي أكمؿ الفراغ/ الثاني السؤاؿ 

 أطمؽ المؤرخوف  المسمموف عمى األوربييف القادميف مف أوروبا باسـ ......................... -1

..................... تحت قيادة  الكنسييفرغب رجاؿ الديف المسيحييف  في أوروبا في توحيد  -1
 الكنيسة...............................

 "  " صوب ما تحتو خط/  السؤاؿ الثالث 
    أمريكيا أطمؽ اسـ الفرنجة عمى األوروبييف  القادميف  مف قارة )..................(  -1

 الحديثة الحروب الفرنجية عمى المشرؽ  اإلسالمي في العصور )..................(  -2

 الكنيستيفالمسيحييف  في توحيد  األمراء رغب )..................(  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة /  السؤاؿ الرابع 
 أسـ أطمقو المسمموف عمى األوروبيف  القادميف مف أوروبا وخاصة مف  -0

 إيطاليا  -دألمانيا     -جػ  فرنسػػا       -انجمترا         ب - أ

 مف أسباب  الحمالت الفرنجية عمى المشرؽ العربي. -7

 جميع ذكر(-تأسيس ممالؾ في الشرؽ  د-السيطرة عمى كنائس الشرؽ   جػ-السيطرة عمى تجارة الشرؽ   ب - أ

 الحمالت الفرنجية  التي شنتيا أوروبا  عمى المشرؽ اإلسالمي في العصور  -3

 أ+ب -الحديث     د -جػ   الوسطى  -القديمة     ب - أ

 مف أسباب إرساؿ أوروبا الحمالت العسكرية  باتجاه  المشرؽ اإلسالمي -4

 جميع ما ذكر -توجو رجاؿ الديف   د -رغبة األمراء             جػ-رغبة المدف                ب - أ

 " ؟ الجمؿ التالية" بـ تفسر /   السؤاؿ الخامس
 مشرؽ اإلسالمي.إرساؿ أوروبا الحمالت الفرنجية لم -1

 السبب/....................................................................................................
 مشاركة األمراء واألوروبييف  في الحمالت الفرنجية  -2

 .....................السبب/...............................................................................
 رجاؿ  الديف  المسيحييف  في الحروب الفرنجية عمى المشرؽ.مشاركة  -3

 السبب/....................................................................................................
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 مشاركة التجار األوروبييف في الحروب الفرنجية.-4
 السبب/....................................................................................................

 المترتبة عمي" ما النتيجة "  / السؤاؿ السادس 
 مشاركة جميع فئات المجتمع األوروبي  في الحروب الفرنجية  -1.

 .............................................................السبب/.......................................
 تجارة الشرؽ عمى الحمالت الفرنجية  -3

 السبب/....................................................................................................
 "  " أكتب المصطمح العممي/  السؤاؿ السابع 

 ..........( اسـ أطمقو المؤرخوف المسمموف عمى األوروبييف الفاريف مف أوروبا وباألخص مف فرنسا.  ).......... -1

 أطمقت  عمى الحمالت  التي شنتيا أوروبا عمى المشرؽ اإلسالمي في العصور الوسطى )..................( -2
اتخذت شكر ىجوـ  حركة ظيرت في المغرب األوروبي خالؿ فترة العصور الوسطى  )...................( -3

 حربي، عمى بالد المسمميف  وخاصة بالد الشاـ ومصر.
 صبًَٛب احلًالد انفرجنٛخ ٔضٛبضخ انفرجنخ جتبِ انجالد  انزٙ احزهْٕب 

 

 أعت ػٍ األضئهخ انزٙ رهّٛ" اضزُزظ , / " رأيم اخلرٚطخ صى "أ"انطؤال األٔل 

 
 الحمالت الفرنجية التي توجيت إلي بالد الشاـ ؟ -1

 اإلمارات الصميبية التي تأسست في بالد الشاـ؟ -2

 انطؤال األٔل "ة"/ " رأيم اخلرٚطخ ٔ أقرأ انُص صى أعت ػٍ األضئهخ انزٙ رهّٛ"
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 انطؤال األٔل / " رأيم اخلرٚطخ ٔ أقرأ انُص صى أعت ػٍ األضئهخ انزٙ رهّٛ"

 

              الفرنجية التي تأسست في بالد الشاـ ؟أذكر االمارات  -1

 ما اسـ المممكة التي أسسيا الفرنجة؟ -2

 
 
 
 
 

 أكمؿ الجمؿ التالية  / السؤاؿ الثاني 
 بمغ عدد  الحمالت الفرنجية  عمى المشرؽ .....................حمالت   -1

 ....... وأسست مممكة .................اتجيت الحممة  الفرنجية  األولى إلي بالد الشاـ واحتمت .......... -2

 .. أمارة .......................ادة ..........أثر استع 1147....ية الثانية إلي .......اتجيت  الحممة الفرنج -3

 قدمت الحممة الفرنجية الثالثة مف دوؿ .................... واتجيت إلي ................ -4

تجاه سكاف البالد األصمييف  وعندما دخموا القدس ارتكبوا  انتيجت الفرنجة سياسة عدائية -5
 ................واضطيدوا .....................

 "  صوب ما تحتو خط  / السؤاؿ الثالث 
      القدس اتجيت الحممة الفرنجية الثانية إلي )..................(  -1

   بعد تحرير صالح الديف لمدينة القدس  الخامسة  جاءت  الحممة الفرنجية )..................(  -2
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    تجاه سكاف البالد األصمييف.  التسامح  انتيج الفرنجة سياسة )..................(  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة  / ؿ الرابع السؤا
 بمغ عدد الحمالت  الفرنجية عمى المشرؽ العربي.  -0

 ثمانية حمالت  -مالت   دسبع ح -ستة حمالت    جػ -خمس حمالت      ب - أ

 اتجيت الحممة الفرنجية األولى, الثانية , الثالثة إلي   -7

 شرؽ آسيا -بالد المغرب     د -بالد اليمف     جػ-بالد الشاـ       ب-أ
 اتجيت الحممة الفرنجية  الثامنة إلي  -3

 المغرب  -تونس      د  -موريتانيا      جػ-ليبيا     ب - أ

 الفرنجيتاف الخامسة والسابعةاتجيت الحممتاف  -4

 السعودية  -مصر    د -العراؽ    جػ -سوريا    ب - أ

 الحممة الفرنجية التي اتجيت إلي القسطنطينية  -5

 السابعة   -الخامسة      د -الرابعة      جػ -الثالثة        ب - أ

 الحممة  الفرنجية التي جاءت أثر استعادة  عماد الديف زنكي أمارة الرىا -6

 الثامنة -الرابعة     د -الثالثة      جػ -ب   الثانية   - أ

 / بـ تفسر الجمؿ التالية  السؤاؿ الخامس 
 مجئ الحممة الفرنجية الثانية  -1

 السبب/.....................................................................................................
 مجئ الحممة الفرنجية الثالثة  -2

 ب/.....................................................................................................السب
 انتيج الفرنجة سياسة عدائية تجاه سكاف البالد األصمييف  -3

 السبب/.....................................................................................................
 / ما النتيجة المترتبة عمىالسؤاؿ السادس 

 مجئ الحممة الفرنجية األولى  -1

 النتيجة/.....................................................................................................
 استعادة عماد الديف زنكي إلمارة الرىا -2

 النتيجة/...................................................................................................
 عركة حطيف وتحرير صالح الديف  لمدينة القدس.م -3

 النتيجة/...................................................................................................
 ارتكاب الفرنجة المجازر ضد سكانيا األصمييف -4

 ............................................النتيجة/.......................................................
 "  " أوضح السياسة التي انتيجتيا الفرنجة في المشرؽ اإلسالمي /السؤاؿ السابع 

  .......................................................................................................... 
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 ........................................................................................................... 
 صبنضًب " ادلغٕل ٔأضجبة غسْٔى نهًشرق اإلضاليٙ " 

 / " رأيم اخلرٚطخ ٔ أقرأ انُص صى أعت ػٍ األضئهخ انزٙ رهّٛ"انطؤال األٔل 

 -أكمؿ الجمؿ التالية:/ السؤاؿ الثاني 
 في ىضبة ............... أواسط قارة ....................... نشأت قبائؿ المغوؿ -1

امتدت بيف ............... غربًا إلي  إمبراطوريةالقبائؿ ليبني  استطاع ................ توحيد ىذه  -2
 ..................... شرقًا 

 ........ ونيب ....................مف أسباب الغزو المغولي لمدولة  اإلسالمية لـ يكف إال لػ ................ -3

 اجتاح المغوؿ الصيف سنة ................. كما اجتاحوا بغداد سنة .................... -4

 " صوب ما تحتو  خط /السؤاؿ الثاني 
     األناضوؿ نشأت قبائؿ المغوؿ  في ىضبة )..................(  -1

        اليندية التتار كممة جاءت مف المغة )..................(  -2

 ـ          1258سنة  الصيف اجتاح المغوؿ )..................(  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة " / السؤاؿ الثالث 
 نشأت قبائؿ المغوؿ في ىضبة ........................... -0

 الدكف-األناضوؿ   د-منغوليا    جػ-التبت   ب-أ
 رجؿ بربرية متوحشة جاءت  مف  أواسط  قارة ................. المغوؿ قبائؿ -7

 أمريكيا -آسيا     د-أوروبا    جػ-أفريقيا   ب-أ
 جاءت كممة التتار مف المغة ........................... -3

 الرومانية  -الفارسية     د-الصينية       جػ-اليندية     ب-أ
 ـ اجتاح المغوؿ دولة 0705-ىػػػػػػ 607سنة   -4

 السعودية  -الصيف      د-اليند     جػ-العراؽ   ب-أ
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 تـ اجتياح المغوؿ لمدينة بغداد سنة .......................... -5

 ـ 1258 -ـ    د1235-ـ       جػ1231-ـ        ب1215-أ
 امتدت دولة المغوؿ في قارتي  -6

 آسيا وأمريكيا -ديقيا وأوروبا أفر -ا وأوروبا      جػآسي-آسيا وأفريقيا       ب - أ

 ؟ الجمؿ التاليةالسؤاؿ الرابع / بـ تفسر 
 الغزو المغولي لمدولة اإلسالمية  -1

 السبب/...................................................................................................
 الغزو المغولي لدولة الصيف -2

 السبب/...................................................................................................
 ـ1238فشؿ المغوؿ في السيطرة  عمى الدولة اإلسالمية  -3

 ......السبب/............................................................................................. 
 المترتبة عميالسؤاؿ الخامس / ما النتيجة 

 توحيد جنكيز خاف لقبائؿ المغوؿ تحت قيادتو  -1

 النتيجة/...................................................................................................
 ضعؼ الدولة العباسية في أواخر عصرىا العصر العباسي الثاني  -2

 ...............................النتيجة/...................................................................
 /     اكتب المصطمح الداؿ عمى ما يمي السؤاؿ السادس 

)........................( مجموعة مف القبائؿ الرحؿ كانت تسكف في ىضبة منغوليا في آسيا الواقعة بيف   -1
 روسيا والصيف.

 ).......................(كممة جاءت مف المغة الصينية  ومعناىا البرابرة   المتوحشيف اليمجييف -2

 امتدت مف بولندا  إمبراطورية).......................( استطاع توحيد القبائؿ المغولية تحت قيادتو وكوف  -3

 غربًا حتى كوريا شرقًا.
  غسْٔى نهدٔنخ اإلضاليٛخضٛبضخ ادلغٕل يف /راثؼًب 

 أكمؿ الفراغ / السؤاؿ األوؿ
 قامت سياسة المغوؿ منذ البداية عمى ..................... ...................... ونشر ................. -1

 ارتكبت المغوؿ .................. في المدف اإلسالمية وىدموا دور .......................... -2

 المغوؿ بغداد قتموا ....................... وأحرقوا ..........................عندما احتؿ  -3

 السؤاؿ الثاني/ صوب ما تحتو خط.
           التسامح  قامت سياسة المغوؿ منذ البداية عمى )..................(    -1

  باهلل   المنتصرعندما احتؿ المغوؿ قتموا الخميفة العباسي )..................(    -2

 " اختر اإلجابة الصحيحة " /السؤاؿ الثالث 
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 قامت  سياسة المغوؿ منذ البداية ضد السكاف األصمييف عمى  -0

 جميع ما ذكر -ونشر الذعر    د -التدمير     جػ -القتؿ      ب-أ
 بعد احتالؿ المغوؿ لبغداد قتموا الخميفة العباسي. -7

 المعتصـ   -المستعصـ باهلل    د-المنتصر باهلل     جػ-الواثؽ باهلل     ب-أ
 استخداـ المغوؿ بعد احتالليـ لبغداد الوسائؿ التالية ما عدا  -3

 نشروا األمف  -دمروا اآلثار    د -خربوا المدارس   جػ -احرقوا المكتبات   ب - أ

 " بـ تفسر الجمؿ التالية /السؤاؿ الرابع
 اتبعيا المغوؿ مع أىالي البالد احتموىا السياسة التي -1

 السبب/...................................................................................................
 قتؿ المغوؿ لمخميفة العباسي المستعصـ باهلل  -2

 .....................................السبب/..............................................................
 عمي المترتبةما النتيجة /السؤاؿ الخامس 

 ارتكاب المغوؿ المجازر في المدف اإلسالمية  التي احتموىا -1

 السبب/...................................................................................................

 .ادلغٕل ٔدٔرْى يف ادلدٌ اإلضاليٛخ انزٙ احزهْٕبإضالو خبيطًب / 
 التاليالسؤاؿ األوؿ / أكمؿ الفراغ 

 تعتبر قبيمة .................. أوؿ مف اعتنؽ اإلسالـ مف المغوؿ  -1

 مف المعالـ الدينية والحضارية اإلسالمية التي تنسب لممغوؿ ................... في اليند -2

  حاكـ مغولي يعتنؽ الديانة اإلسالمية ....................... كاف ................... أوؿ -3

 السمطاف ................. الذي حكـ مناطؽ واسعة  في روسيا وعمؿ عمى بناء المساجد والمنشآت المعمارية  -4

 السؤاؿ الثاني صحح ما تحتو خط 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أوؿ مف أعتنؽ اإلسالـ مف المغوؿكانت قبيمة )..................(  -1

       الصيف  تاج محؿ مف المعالـ الدينية الحضارية في )..................(   -2

 أوؿ حاكـ مغولي يعتنؽ الديانة اإلسالمية           غا بكت )..................( -3

 لصحيحة "  اختر اإلجابة ا /السؤاؿ الثالث
 أوؿ قبيمة مغولية اعتنقت الديانة اإلسالمية قبيمة  -0

 المراكيت -النايماف   د -الكراييت  ج -ب    الذىبية - أ
 يقع تاج محؿ ىو إحدى المعالـ الحضارية اإلسالمية في دولة  -7

  اندونيسيا -ماليزيا     د -اليند      جػ-الصيف     ب-أ
 مف الحاكـ المغولي الذي اعتنؽ اإلسالـ  -3

 بركة خاف  -جنكيز خاف   د -كتبغا     جػ-ىوالكو      ب - أ
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 السمطاف المغولي الذي حكـ مناطؽ واسعة مف روسيا وبنى مساجد ومنشآت عمرانية  -4

 ىوالكو -بركة خاف    د -تيمور لنؾ      جػ -محمود أوزبؾ    ب - أ

 السؤاؿ الرابع " بـ تفسر الجمؿ التالية 
 الظاىر بيبرسمحاولة بركة خاف التعاوف مع  -1

 السبب/...................................................................................................
 دخوؿ عدد كبير مف القبائؿ المغولية في اإلسالـ  -2

 ..............السبب/.....................................................................................
 المترتبة عميالسؤاؿ الخامس ما النتيجة 

 اعتناؽ قبيمة الذىبية  المغولية الديانة اإلسالمية  -1

 النتيجة/...................................................................................................
 روسيا  سيطرة السمطاف محمود أوزبؾ عمى مناطؽ واسعة مف  -2

 النتيجة /...................................................................................................
 مف أكوف  /السؤاؿ السادس

 )....................( أوؿ حاكـ مغولي اعتنقت الديانة اإلسالمية  -1

 )....................( حكمت مناطؽ واسعة مف روسيا وبنيت المساجد وجاىدت أعداء اإلسالـ  -2

 ).....................( أولى قبائؿ المغوؿ اعتنقت الديانة اإلسالمية  -3

 " أوزف بيف دور كؿ مف بركة خاف ومحمود أوزبؾ في الحضارة اإلسالمية //السؤاؿ السابع 
 ................................................................................................... 

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

........................................................................................................... 
 ضبدضًب " دٔر ادلًبنٛك يف اندفبع   ػٍ اندٔنخ اإلضاليٛخ  

 أجب  األوؿ  / اقرأ النص و استنتج , ثـ السؤاؿ
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 / أكمؿ الفراغ التالي  السؤاؿ الثاني 
 قامت دولة المماليؾ في مصر بعد وفاة  الممؾ .................................... -1

انًا عمى مصر وبذلؾ قامت الدولة .......... سمطعف السمطة وتولي ..... تنازلت شجرة الدر -2
.......................... 

 ـ1261الممموكي قطز عمى المغوؿ في معركة ................... انتصر السمطاف  -3

 قامت دولة المماليؾ بإحياء الخالفة .................. في مصر بعد أف سقطت في بغداد -4

 ـ مف آخر معقؿ ليـ بػ 1291تمف السمطاف  .................... مف طرد بقايا الصميبيف نيائيًا  -5

 في بالد فمسطيف 
 "  صحح ما تحتو خط / الث  السؤاؿ الث

  صالح الديف بعد وفاة الممؾ العادؿ  1251قامت دولة المماليؾ في مصر )..................(   -1

 في مصر بعد سقوطيا في بغداد  الفاطمية قاـ المماليؾ بإحياء الخالفة )..................(   -2

 لصميبيف مف آخر معقؿ ليـ في عكا. مف طرد ا ظاىر بيبرس تمكف السمطاف )..................(  -3

 "  اختر اإلجابة الصحيحة " / السؤاؿ الرابع 
 أكثر سالطيف  الدولة .................. مف شراء المماليؾ  -0

 العباسية  -العثمانية    د -األيوبية     جػ -الفاطمية     ب - أ

 استطاع المماليؾ الوصوؿ لمحكـ بعد وفاة     -7

 ليس مما ذكر  -صالح الديف     جػ_ الممؾ العادؿ     د-الصالح نجـ الديف  أيوب     ب - أ

 أوؿ سمطاف ممموكي لمدولة الممموكية وتولى الحكـ بعد تنازؿ شجر الدر  -3

 قالووف  -الظاىر بيبرس    د -سيؼ الديف قطز     جػ -عز الديف أيبؾ    ب-أ
 كة ـ في معر 0761انتصر المماليؾ عمى المغوؿ  -4

 أجناديف  -عيف جالوت   د -القادسية     جػ -حطيف    ب - أ

 ـ لػ 0758ينتسب أحياء الدولة العباسية في مصر بعد سقوطيا في بغداد  -5

 ليس مما ذكر  -العثمانيف   د -المماليؾ     جػ -األيوبيف      ب - أ

 مف الذي طير بالدنا نيائيًا مف الفرنجة  -6

 عز الديف أيبؾ (-يتاباي      دق -قالووف    جػ األشرؼ خميؿ بف -الظاىر بيبرس     ب - أ

 ؟ الجمؿ التاليةبـ تفسر  /السؤاؿ الخامس 
 استكثار الحكاـ مف شراء المماليؾ الرقيؽ البيض  -1

 السبب/...................................................................................................
 تنازؿ شجر الدر لمحكـ لعز الديف أيبؾ  -2

 السبب/...................................................................................................
 قياـ المماليؾ بإحياء الخالفة العباسية في مصر. -3

 ......................................السبب/.............................................................
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 المترتبة عمي ما النتيجة /السؤاؿ السادس 
 تنازؿ شجر الدر عف الحكـ لعز الديف أيبؾ  -1

 النتيجة/ ...................................................................................................
 ـ1261معركة عيف جالوت  -2

 ة/ ...................................................................................................النتيج
 ( أماـ العبارة الخطأ  ×( أماـ العبارة الصحيحة وعالمة  )   السؤاؿ السابع / " ضع عالمة )  

 )    ( قدمت الحمالت الفرنجية لممشرؽ االسالمي مف أجؿ تطويره. -1
 )    ( تقع ىضبة منغوليا بيف روسيا والصيف.  -2
 )    ( سيطر المماليؾ عمي الحكـ في مصر بعد وفاه الممؾ الصالح نجـ الديف أيوب. -3
 )    ( سيطر المغوؿ عمي بغداد ، ثـ انتقموا لمسيطرة عمي الصيف. -4

 أٔالً أػًبل صالح اندٍٚ األٕٚثٙ,  قجم يٕاعٓخ انفرجنخ 
  انُص, ا َٔقرأ اخلرٚطخ, /َالحظاألٔل انطؤال 

 
 :جنٛت صى

 
 

 / أكمؿ الجمؿ التالية الثاني السؤاؿ 
يعتبر ..................... المؤسس الحقيقي لمدولة األيوبية في مصر حيث تولى بعد وفاة قائد الجيش الزنكي  -1

..................... 
الشاـ بعد انقساـ السبت عمؿ صالح الديف األيوبي،  عمى تحقيؽ  الوحدة  بيف مصر وبالد  -2

 ................عمى نفسو أثر وفاة .........................

عمؿ صالح الديف  بعد تحقيؽ الوحدة عمى بعث روح ................. وتطوير ..................... وبني  -3
................... 

 / صحح ما تحتو خط  السؤاؿ الثالث
     في مصر  الفاطمية أسس صالح الديف الدولة )..................(  -1

      خمارويو تولى صالح الديف الوزارة في مصر بعد )..................(  -2
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  الحاكـ بأمر اهلل  تولى صالح الديف الوزارة  في مصر ألخر خميفة فاطمي )..................(   -3
 اختر اإلجابة الصحيحة / السؤاؿ الرابع 

 .................... المؤسس الحقيقي لمدولة األيوبية في مصر.يعتبر  -0

 عماد الديف  -أسد الديف     د -صالح الديف      جػ-عز الديف أيبؾ      ب - أ

 تولى صالح الديف الوزارة في مصر  بعد وفاة قائد الجيش الزنكي   -7

 ليس مما ذكر -نجـ الديف    د-أسد الديف شيركوه       جػ-عماد الديف زنكي      ب-أ
 يعتبر الخميفة ................. آخر خميفة فاطمي في مصر  -3

 جوىر الصقمي  -الحاكـ بأمر اهلل     جػ_  العاضد      د -المعز لديف اهلل       ب - أ

 توفي نور الديف زنكي سنة ................ وأصبح صالح الديف حاكمًا فعميًا  -4

 ـ1271-ـ     د1171-ـ      جػ1165-ـ      ب 1161-أ
 ما الصناعة التي طورىا صالح الديف األيوبي  قبؿ مواجية الفرنجة  -5

 األسمحة -التحؼ     د-األصباغ     جػ-الزجاج   ب-أ
  يؽوالشاـ عف طر عمى تحقيؽ بيف مصر  عمؿ صالح الديف -4

 .جميع ما ذكر -بنى الثغور والقالع    د -تطوير صناعة  السفف     جػ-بث روح الجياد    ب - أ

 بـ تفسر التالية  /السؤاؿ الخامس 
 عمؿ صالح الديف عمى تحقيؽ الوحدة بيف مصر وبالد الشاـ  -1

 السبب /.......................................................................................
 عمؿ صالح الديف عمى بث روح الجياد وبنى الثغور والقالع   -2

 ............................................................................السبب /...........
 المترتبة عميما النتيجة  /السؤاؿ السادس 

 انقساـ البيت الزنكي  عمى نفسو بعد موت نور الديف زنكي  -1

 .........النتيجة/.............................................................................

 قياـ جبية  إسالمية قوية موحدة في عيد صالح الديف  -2

                                                                                                                                        النتيجة /......................................................................................
 ما األعماؿ التي قاـ بيا صالح الديف  األيوبي استعدادًا  لحرب الفرنجة // السؤاؿ السابع 

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

........................................................................................................... 
 مف أ كوف/السؤاؿ الثامف 

 ........( أسست الدولة األيوبية  في مصر ....).......... -1

 .......( قدت ثالث حمالت لمصر وتوليت الوزارة لمدة شيريف ثـ توفيت .).............. -2

 :...........(أنا آخر خميفة  فاطمي، في مصر وقمدت منصب الوزارة   لصالح الديف األيوبي.)........... -3
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 صبًَٛب يؼركخ حطني انطجت ادلجبشر دلؼركخ حطني
 األوؿ  / اقرأ النص و استنتج , ثـ أجب  السؤاؿ

 
 أكمؿ الجمؿ التالية السؤاؿ الثاني /

تييأت الظروؼ لصالح الديف إلعالف الجياد ضد الفرنجة ب عد أف نقض ................. حاكـ الكرؾ   -1
 معاىدة سنة .........................

 استولى حاكـ الكرؾ أرناط عمى قافمة ................... ورفض إعادتيا لػ...................   -2
.. قاصدًا الكرؾ وأغار عمييا ثـ عاد ليمتقي بابنو ............ بالقرب خرج صالح الديف األيوبي مف .......... -3

 مف دمشؽ.

 / صحح ما تحتو خط  السؤاؿ الثالث 
 حاكـ الكرؾ عمى قافة تجارية إسالمية                    غودفري استولى )..................(  -1

 عمى القوافؿ التجارية والحجاج  االعتداءتنصؿ عمى  1184ىػ/581معاىدة )..................( -2
 أختر اإلجابة الصحيحة  /الرابع  السؤاؿ
 حاكـ الكرؾ  الذي استولى عمى القافمة التجارية  -0

                        جميع ما ذكر -د ريتشارد  -غودفري   جػ -أرناط       ب - أ

 خرج صالح الديف قاصدًا  الكرؾ مف مدينة  -7

 القدس -عماف   د-دمشؽ    جػ-حمص     ب-أ
 تقع قمعة الكرؾ الحصينة في دولة   -3

 سوريا -األردف   د-فمسطيف     جػ-مصر    ب-أ
 ؟ الجمؿ التاليةبـ تفسر  /السؤاؿ الخامس 

 إعالف صالح الديف األيوبي الجياد ضد الفرنجة  -1

 السبب/......................................................................................
 التقاء صالح الديف بابنو األفضؿ قرب دمشؽ  -2

 السبب/......................................................................................
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 المترتبة عميما النتيجة  / السؤاؿ السادس 
 رناط  حاكـ الكرؾ عمى قافمة إسالمية تجارية أاستيالء  -1

 النتيجة/......................................................................................
 مف أكوف / السؤاؿ السابع 

 رية ورفضت إعادتيا لممسمميف ).....................( حاكـ الكرؾ قمت باالستيالء عمى قافمة إسالمية تجا -1

 )...................( ابف صالح الديف األيوبي التقيت بو بالقرب مف دمشؽ -2

 صبنضًب أحداس يؼركخ حطني  " اخلطخ انؼطكرٚخ " 
 انطؤال األٔل  / اقرأ انُص ٔ اضزُزظ , صى أعت 

 
 / أكمؿ الجمؿ التاليةالسؤاؿ الثاني 

 عند طبرية فجمعوا قوتيـ في .....................عمـ الفرنجة باجتماع المسمميف  -1

 عمؿ صالح الديف عمى تحاشي مياجمة الفرنجة في ............... وىاجميـ عند ..................... -2

دارت معركة حطيف سنة ................. وأشعؿ المسمموف .............. في المناطؽ المجاورة بالجيش  -3
 ر ......................فاجتمع عمى الفرنجة ح

 ترتب عمى معركة حطيف ىزيمة ................ وأسر ................... -4

 تحتو  خط ماصحح  / السؤاؿ الثالث 
     طبرية عمؿ صالح الديف عمى تحاشي الفرنجة في )..................(  -1

  لمقدس بيت ا تقؿ صالح الديف بعد معركة  حطيف ممؾ )..................(  -2

  اختر اإلجابة الصحيحة/ السؤاؿ الرابع 
 عمؿ صالح الديف عمى تحاشي مياجمة الفرنجة في  -0

 عسقالف -بيساف        د-صفورية      جػ-طبرية     ب-أ
 مف قائؿ جاءنا ما نريد  -7

 نجـ الديف -صالح الديف      جػ_ بياء بف شداد   د -الممؾ األفضؿ    ب - أ

 األمير الفرنجي الذي أقسـ صالح الديف أف يقتمو  -3

 ممؾ أنطاكية -ممؾ طرابمس  د -ج غودفري -أرناط    ب-أ
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 وقعت معركة حطيف سنة     -4

 ـ1188-د     1187-جػ       1186-ـ      ب1185-أ
 بـ تفسر الجمؿ التالية /  السؤاؿ الخامس 

 تحاشي مياجمة صالح الديف الفرنجة في صفورية  -1

 السبب/......................................................................................
 المترتبة عميما النتيجة /  السؤاؿ السادس 

 ـ1187 -ىػػ 583معركة حطيف  -1

 النتيجة/......................................................................................
 صؼ الخطة العسكرية  التي انتيجيا صالحا الديف األيوبي في معركة حطيف / السؤاؿ السابع 

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

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

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

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

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

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

 حترٚر ثٛذ ادلقدش/  راثؼًب 
 األوؿ  / اقرأ النص و استنتج , ثـ أجب  السؤاؿ 

 
 التالية  جمؿ / أكمؿ ال السؤاؿ الثاني 
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 بعد أف حرر صالح الديف المدف الساحمية عكا  ويافا أرسوؼ اتجو لتحرير مدينة ................ -1

 صالح الديف  بيت المقدس، وىاجميا مف الجية ................. مف قرب مف باب .................حاصر  -2
 صالح الديف بيت المقدس، بتاريخ ........................... حرر -3

أحضر صالح الديف منبريف مف ................. أمر بصناعتيما ................. فنصب أحدىما في  -4
 المسجد ............. واألخر في الحـر .................. 

اىتـ صالح الديف بعد تحرير بيت المقدس  بالناحية العممية فأنشأ المدرسة  -5
...،...............،......................................... 

 / صحح ما تحتو خط السؤاؿ الثالث 
          األسباط    بدأ صالح اليجـو عمى بيت المقدس بالقرب مف باب )..................(  -1

 أمر بصناعتيما نور الديف زنكي    دمشؽ   حضر المسمموف منبريف مف )..................( أ -2

      1979ود منبر صالح الديف أحرؽ اليي)..................( -3

 اختر اإلجابة الصحيحة  /السؤاؿ الرابع 
 ىاجـ صالح الديف بيت المقدس مف الجية الشمالية بالقرب مف  -0

 الباب الجديد-باب العامود     جػ_باب األسباط     د-باب المغاربة     ب-أ
 مف أيف أحضر صالح الديف األيوبي منبر المسجد األقصى  -7

 القاىرة  -حمب     د -بيروت     جػ -دمشؽ   ب - أ

 يقع الحـر اإلبراىيمي في مدينة   -3

 يافا -نابمس   د -الخميؿ    جػ -القدس    ب - أ

 ينسب إنشاء المدرسة الصالحية والبيمارستاف الصالحي لػػ  -4

 عماد الديف -الظاىر بيبرس     د -صالح الديف      جػ-سيؼ الديف قطز    ب - أ

 ؟ الجمؿ التاليةبـ تفسر  /السؤاؿ الخامس 
 قياـ صالح الديف بتحرير المدف الساحمية قبؿ توجو لتحرير بيت المقدس  -1

 السبب/......................................................................................
 احراؽ الييود لمنبر نور الديف زنكي في المسجد األقصى  -2

 .........................................................................السبب/.............
 ازدىار الحياة االقتصادية في القدس بعد تحرير صالح الديف األيوبي ليا  -3

 السبب/......................................................................................
 اتبعيا صالح الديف بعد تحرير بيت المقدس سياسة التسامح التي  -4

 السبب/......................................................................................
 المترتبة عميما النتيجة / السؤاؿ السادس 

 انتشار األمف والسالـ في بيت المقدس بعد تحرير صالح الديف لو  -1

 /......................................................................................النتيجة 
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 يؼركخ ػني عبنٕد //  خبيطًب 
  انُص, ا َٔقرأ اخلرٚطخ, /َالحظ األٔل انطؤال 

 
 جنٛت صى

 
 / أكمؿ الجمؿ التالية  السؤاؿ الثاني 

 ................ تيديدًا لمصر التي كاف يحكميا................بعد احتالؿ المغوؿ لمعظـ بالد الشاـ أرسؿ  -1

أعمف المسمموف بقيادة ................... االستعداد لحرب المغوؿ وأمر األمير ............ باستطالع أخبار  -2
 المغوؿ .

 ...........ـ وقتؿ قائد المغوؿ ......1261التقى المغوؿ المسمموف في معركة .....................  -3

 مف أسباب انتصار المسمميف عمى المغوؿ استبساؿ .................. وصمود ..................... -4

 صحح ما تحتو خط  /السؤاؿ  الثالث 
       الفاطميوف أرسؿ ىوالكو تيديدًا إلي مصر التي قاف يحكميا )..................(   -1

              حطيف قطز مع المغوؿ في معركة سيؼ الديف انتصر  )..................( -2

         بركة خاف  قائد المغوؿ الذي قتؿ في معركة عيف جالوت )..................(   -3

 اختر اإلجابة الصحية  /" السؤاؿ الرابع 
 مف قائد جيش المغوؿ في معركة عيف جالوت الذي قتؿ  -1

 ليس مما ذكر-دكتبغا       جػ_ جنكيز خاف     -ىوالكو      ب - أ

 مف قائد جيش المسمميف في معركة عيف جالوت  -7

 بركة خاف -الظاىر بيبرس        د-السمطاف قطز        جػ -ىوالكو   ب-أ
 في معركة  0761انتصر المسمموف عمى المغوؿ  -3

 دانف -أجناديف      د -حطيف     جػ -عيف جالوت    ب - أ

 بـ تفسر الجمؿ التالية / السؤاؿ الخامس 
 إرساؿ سيؼ الديف قطز األمير الظاىر بيبرس لقتاؿ المغوؿ  -1

 السبب/......................................................................................
 نجاح خطة سيؼ الديف قطز في معركة حطيف  -2
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 .....................السبب/.................................................................
 القضاء عمى أسطورة الجيش المغولي الذي ال يقير -3

 السبب/......................................................................................
 المترتبة عميما النتيجة  / السؤاؿ السادس

 ـ1261معركة عيف جالوت سنة  -1

 /......................................................................................النتيجة 
 إخفاء سيؼ الديف قواتو الرئيسية في التالؿ القريبة مف معركة حطيف  -2

 .............................النتيجة/......................................................
 قارف بيف معركة حطيف وعيف جالوت  / السابعالسؤاؿ 

 
 معركة عيف جالوت معركة حطيف وجية المقارنة

   األسباب

   النتائج

 
 
 

 

  
 أٔالً ادلٕقغ اجلغرايف 

  انُص, ا َٔقرأ اخلرٚطخ, /َالحظ األٔل انطؤال 
 
 :جنٛت صى

 
 

  
 

اندرش انراثغ  آَٛبر اندٔنخ اإلضاليٛخ يف األَدنص
 " 
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 أكمؿ الجمؿ التالية  /"السؤاؿ الثاني 

 يطمؽ اسـ األندلس عمى شبو جزيرة  ابيريا وتضـ دولتي ........................... -1

 تشرؼ األندلس مف الغرب عمى الخميج ...................... ومف الشماؿ عمى خميج ....................... -2

 .... وميناءىا عمى البحر المتوسط ................. عمى خميج البسكاي عاصمة  أسبانيا .................. -3

 " صحح ما تحتو خط / السؤاؿ  الثالث 
      اسكندنفيا يطمؽ اسـ األندلس عمى شبو   جزيرة )..................(   -1

  بيف األندلس والمغرب   ىرمز  يفصؿ مضيؽ )..................(   -2

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف /السؤاؿ الرابع 
 ا دولتي تضـ شبو جزيرة أبييري -0

 جػ_البرتغاؿ وانجمترا       والبرتغاؿأسبانيا -أسبانيا وفرنسا       ب - أ

 تفضؿ جباؿ ................ بيف أسبانيا وفرنسا  -7

 الميزيتا  -كنتبرباف       جػ_ سيرانيفادا      د -البرانس    ب - أ

 . بيريا مف الغرب المحيطة أيحد شبو جزير  -3

 المتجمد الشمالي  -اليادي    د -اليندي      جػ-األطمس     ب-أ
 عاصمة أسبانيا مدينة  -4

 بميار -برشمونة    د -مدريد    جػ -بمباو      ب - أ

 تشتير  بتصدير الحديد مدينة  -5

 ترتوسػا-بمباو    د -مدريد    جػ-برشمونة   ب-أ
 

 / بـ تفسر الجمؿ التالية  السؤاؿ الخامس 
 يطمؽ األندلس عمى شبو جزيرة إيبيريا  -1
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 السبب /...................................................................................................
 صبًَٛب //آَٛبر احلكى اإلضاليٙ يف األَدنص

 أكمؿ الفراغ  /السؤاؿ األوؿ
مي في األندلس قرابة ................... مف نياية القرف ................... وحتى نياية استمر الحكـ اإلسال -1

 القرف ..........................

 ...................... والصراع ................مف أسباب انييار الحكـ اإلسالمي، في األندلس انغماس ... -2

 ي األندلس باسـ دوؿ .............................أطمؽ عمى مجموعة الدويالت اإلسالمية ف -3

 صحح ما تحتو خط  /السؤاؿ الثاني 
 قروف                   عشرة استمر حكـ المسمميف في األندلس مدة )..................(   -1

   التعاوف  يمطؽ عمى مجموعة  دويالت المسمميف في األندلس دوؿ )..................(   -2

  

 اختر اإلجابة الصحيحة/السؤاؿ الثالث 
 بنى الخميفة .................. مدينة الزىراء في األندلس  -0

 موسى بف نصير -عبد الرحمف الناصر     جػ_ مرواف بف محمد     د -عبد الرحمف الداخؿ     ب-أ
 استمر حكـ المسمميف لألندلس مدة  -7

 قروف 11-قروف      د 9قروف     جػ_  8 -قروف       ب 7 - أ

 إلي كـ منطقة انقسمت  األندلس قبيؿ سقوطيا  -3

 منطقة 21-منطقة    د19-منطقة     جػ 18-منطقة    ب 17 - أ

 ىـز المسمموف في األندلس بسب  -4

 جميع ما ذكر -صراعاتيـ الداخمية     جػ_ انشغاليـ بالميو والترؼ     د-إنقساميـ وتفرقيـ     ب - أ

 قامت في األندلس دوؿ أطمؽ عمى الدويالت اإلسالمية التي  -5

 المشتركة-الوفاؽ    د -التحالؼ   جػ -الطوائؼ    ب-أ
 بـ تفسر الجمؿ التالية  /السؤاؿ الثالث

 ازدىار و تقدـ البالد في األندلس بداية الحكـ اإلسالمي  -1

 /...................................................................................................السبب 
 سقوط الدويالت اإلسالمية في األندلس بيد األسباف  -2

 السبب/...................................................................................................
 قوط الحكـ العربي اإلسالمي في األندلس س -3

 السبب/...................................................................................................
 المترتبة عميما النتيجة  /السؤاؿ الرابع 

 أثر االنقساـ والصراعات  بيف الدويالت اإلسالمية في األندلس  -1

 ..............................................................................................النتيجة/.....
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 انغماس الحكاـ واألمراء المسمميف في األندلس بالترؼ والميو -2

 ...النتيجة/................................................................................................
 استنتج الدالئؿ التي تشير إلي قوة الدولة اإلسالمية في األندلس /السؤاؿ الخامس 

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

 ................................................................................................................... 
 صبنضًب يظبْر ضؼف اندٔنخ اإلضاليٛخ يف األَدنص     

  انُص, ا َٔقرأ اخلرٚطخ, / َالحظ األٔل انطؤال    
 
   :جنٛت صى

 
 التالي أكمؿ الفراغ  /السؤاؿ الثاني

 كاف مموؾ الطوائؼ يتقربوف إلي ................. ممؾ أسبانيا بالعطايا ب.................... -1

ـ ثـ أخذ يغير عمى الـ ناطؽ اإلسالمية 1184استولى ممؾ  أسبانيا ليوف األسباني عمى مدينة ................ -2
 األخرى.

 تحالؼ مموؾ الطوائؼ مع المماليؾ األسباف شماؿ األندلس وبعد أف ازدادوا قوة استولوا عمى ................. -3

تحالؼ مممكتي ...................،............... وأخذوا يكثفوف ىجماتيـ عمى المدف األندلسية وانتيى األمر   -4
 ـ1492..........بخروج المسمميف مف آخر معاقميـ في ........

 صحح ما تحتو خط  / السؤاؿ الثالث 
             فرنسا  كاف مموؾ الطوائؼ يتقربوف إلي ممؾ )..................(  -1

   كرمونا  أولى مدف الطوائؼ التي سقطت بيد األسباف  )..................(  -2
            قرطبة آخر معقؿ لدوؿ الطوائؼ في األندلس )..................(  -3

 اختر اإلجابة الصحيحة / السؤاؿ الرابع 
 كاف مموؾ الطوائؼ في األندلس يتقربوف بالعطايا الممؾ  -0

 أيطاليا -ألمانيا   د -أسبانيا    جػ-فرنسا    ب-أ
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 سياسة العنؼ واالضطياد والتي مارسيا األسباف ضد المسمميف بعد سقوط األندلس  -2

 السبب/...................................................................................................
 المترتبة عميما النتيجة  /السؤاؿ الخامس

 ـ1491اتفاقية تسميـ غرناطة  -1

 .......................النتيجة/............................................................................
 محاكـ التفتيش األسبانية  -2

 النتيجة/...................................................................................................
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 متى يحي الشعب الفمسطيني ذكرى األسير الفمسطيني     -0
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 بناء االحتالؿ الصييوني لمسجوف 
 .......السبب/.............................................................................................
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 النتيجة/...................................................................................................
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 تيجة /...................................................................................................الن
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 ................................................................................................................... 

 انٕحدح انراثؼخ
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 انؼبمل اإلضاليٙ ٔأًْٛزّيٕقغ 
 

 اندرش األٔل
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 :نجيب ثم   ونستنتج، الخريطة، / نتأمل السؤال األول 

 أًْٛخ انؼبمل اإلضاليٙ  //صبَٛبً 
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 اختر اإلجابة الصحيحة / السؤاؿ الرابع 
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 .............................................................................................السبب/
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 .............................................................................................السبب/
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 .............................................................................................النتيجة/
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 .............................................................................................السبب/
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 .............................................................................................السبب/
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 .............................................................................................النتيجة/
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 مف الموارد االقتصادية في دوؿ الخميج العربي               الفوسفات  يعد .............( )..... -4
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36 
 

 اختر اإلجابة الصحيحة /السؤاؿ الثالث 
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 .............................................................................................السبب/
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 النتيجة /.............................................................................................
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................................................................................................................... 

 
 
 

 " شؼٕة انؼبمل اإلضاليٙ "
 

 اندرش انضبَٙ
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 ضكبٌ انؼبمل اإلضاليٙ, ٔرٕزٚؼٓى اجلغرايف / أٔالً 
 :نجيب ثم   ونستنتج، الخريطة، / نتأملالسؤال األول 

 
 التالي/ أكمؿ الفراغ  السؤاؿ الثاني 

منيـ ............... مميار يعيشوف في العالـ  2116بمغ عدد المسمميف ...................... مميار نسمة  -1
 اإلسالمي.

 زيادة السكاف في العالـ اإلسالمي بسبب ....................،.....................مف أسباب ارتفاع  -2

 يبمغ عدد الدوؿ اإلسالمية في قارة آسيا ...................... ومنيا ................... -3

 يبمغ عدد الدوؿ اإلسالمية في قارة أفريقيا ..................... ومنيا .................. -4

 ف الدوؿ اإلسالمية  في أمريكيا الجنوبية ................،................... وفي أوربا .................م -5

 يتركز معظـ سكاف  العالـ  اإلسالمي في المناطؽ ................... التي تتميز بالمناخ..................... -6

 / صحح ما تحتو خط  السؤاؿ الثالث 
   مميار نسمة 3.5ـ 2116يبمغ عدد المسمميف في العالـ حسب إحصائية  )..................(  -1

       دولة 17يبمغ عدد الدوؿ اإلسالمية في آسيا )..................(  -2
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 / اختر اإلجابة الصحيحة  السؤاؿ الرابع 
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 أيف يزداد  تركز السكاف في العالـ اإلسالمي  -5

 المناطؽ الساحمية  -المناطؽ الجبمية    د -المناطؽ الصحراوية     ج-المناطؽ الداخمية    ب - أ

 مف الدوؿ اإلسالمية  في قارة أوروبا  -6

 يوغسالفيا  -المجر    د -ألبانيا  ج -اليوناف    ب - أ

 جميع ما يمي مف الدوؿ اإلسالمية  في أفريقيا ما عدا -7

 السوداف-غويانا    د-مصر    ج-نيجريا    ب - أ

 الدولتاف اإلسالميتاف في قارة أمريكيا الجنوبية  -8

 غويانا وتشيمي  -سوريناـ غويانا     ج -سوريناـ، البرازيؿ     ب - أ

 

 ؟ الجمؿ التالية" بـ تفسر "  /الخامس  السؤاؿ
 يتوقع ارتفاع الزيادة السكانية في عدد  المسمميف في األعواـ القادمة  -1

    السبب/ ..................................................................................................
 ارتفاع معدالت الخصوبة في فمسطيف  -2

 السبب/..................................................................................................    

 تركز معظـ سكاف العالـ اإلسالمي في المناطؽ الساحمية   -3

 ..........السبب/........................................................................................
 قمة تركز سكاف العالـ اإلسالمي في المناطؽ الداخمية وخاصة الصحراوية  -4

 السبب/..................................................................................................
 المترتبة عمي" ما النتيجة "  /السؤاؿ السادس 

 فمسطيف  تحسيف المستوى  الصحي والغذائي -1

 السبب/..................................................................................................
 ارتفاع معدالت الخصوبة وقمة الوفيات في دوؿ  العالـ اإلسالمي  -2

 السبب/..................................................................................................
 اعتداؿ مناخ المناطؽ الساحمية في دوؿ العالـ اإلسالمي  -3
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 ......السبب/............................................................................................
 يراكس انضقم انطكبَٙ نشؼٕة انؼبمل اإلضاليٙ  / صبَٛبً 

  َٔطزُزظ, انطؤال األٔل / َقرأ اجلدٔل ,
 
 :جنٛت صى

 
 / أكمؿ الفراغ التالي  الثاني السؤاؿ 
 يشتمؿ العالـ اإلسالمي ذات ثقؿ سكاني مثؿ ......................،......................،.............. -1

 حيث تشكؿ ىذه الدوؿ حوالي ................ % مف مجموع سكاف المسمميف في العالـ اإلسالمي 
 تعتبر ..................،.................. دولتاف  غير إسالميتيف إال أنو يوجد بيا عدد كبير مف المسمميف -2

 اف مثؿ ..............،................ىناؾ دوؿ إسالمية بعد المسمموف فييا أقميات بالنسب لمعدد الكمي لمسك -3

 " صوب ما تحتو خط "  /السؤاؿ الثالث 
 أولى  دوؿ العالـ اإلسالمي  في عدد المسمميف     الباكستاف  تعتبر دولة )..................( -1

 مف دوؿ العالـ اإلسالمي ذات ثقؿ سكاني             سوريناـ تعتبر دولة )..................(  -2

    دولة غير إسالمية     بنغالدش تعتبر دولة ..................( ) -3

   أقؿ دوؿ  العالـ اإلسالمي  تعداد سكاف  نيجيريا دولة )..................(  -4

 " اختر اإلجابة الصحيحة " / السؤاؿ الرابع 
 أكثر دوؿ العالـ اإلسالمي تعدادًا  لمسكاف دولة   -1

 مصر -نيجيريا     د-ج      اندونيسيا-باكستاف     ب-أ
 أقؿ دوؿ العالـ اإلسالمي  تعدادًا لمسكاف دولة  -7
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 نيجيريا -إيراف   د-بنغالدش   ج -مصر   ب - أ

 جميع الدوؿ التالية ذات ثقؿ سكاني في العالـ اإلسالمي ما عدا  -3

 تركيا -باكستاف    د -بنغالدش   ج-اندونيسيا     ب-أ
 لنسبة  لمعدد السكاف المسمميف  ما عدا جميع الدوؿ التالية ذات أقميات با -4

 ليس مما سبؽ -غويانا    د-إيراف    ج-سوريناـ     ب-أ
 الدولتاف التي يوجد بيما عدد كبير مف المسمميف وىما غير إسالميتيف  -5

يراف  -اليند والصيف   ج -اليند واندونيسيا   ب - أ  اليند و نيجيريا –د الصيف وا 

 الجمؿ التالية "" بـ تفسر / السؤاؿ الخامس 
 أىمية وجود دوؿ إسالمية ذات ثقؿ سكاني  -1

 السبب/..................................................................................................
 ضًب " األصٕل انهغٕٚخ نطكبٌ انؼبمل اإلضاليٙ صبن

  َٔطزُزظ, انطؤال األٔل / َقرأ اجلدٔل ,
 
 :جنٛت صى

 أكمؿ الفراغ  / ثاني السؤاؿ ال
يعود التنوع في التركيب المغوي في العالـ اإلسالمي إلي تعدد ................ حيث يشتمؿ عمى .............   -1

 أصوؿ لغوية 

تنتشر مجموعة المغات السامية العربية واآلشورية  واآلرامية  في المنطقة الممتدة مف ............. شرقًا وحتى  -2
 ................. غربًا .....

تنتشر مجموعة  المغات اآلرامية  مثؿ اإليرانية واألفغانية واألوردية في ............... واأللبانية في  -3
................. 

 تنتشر المغات المغولية وفييا لغة الطاي في ..................... -4

 ..................،..................... تنتشر المغة الزنجية وفييا لغة النيجر  الكونغولية في -5

 تبمغ نسبة المتحدثيف بالمغة العربية في العالـ اإلسالمي ......................% -6

 " صحح ما تحتو خط " /السؤاؿ الثالث 
      األقاليـ  يعد التنوع في التركيب  المغوي في العالـ اإلسالمي إلي تعدد )..................(  -1

      في  اندونيسيا   السامية  تنتشر المغات )..................(   -2

 %  31-21في العالـ اإلسالمي   الكونغولية  تبمغ نسبة المتحدثيف  بالمغة )..................(   -3

 "  اختر اإلجابة الصحيحة / السؤاؿ الرابع 
 ي كـ تبمغ نسبة المتحدثيف بالمغة العربية  في العالـ  اإلسالم -0

 %51-41-%      د41-31-%     ج31-21-%      ب21-11 - أ

 مجموعة المغات ................. تنتشر مف إيراف شرقًا وحتى المحيط  األطمسي غربًا  -7

 الزنجية -المغولية     ج -اآلرية     د-السامية    ب-أ
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 مجموعة المغات المغولية ومنيا  لغة  الطاي تنتشر في  -3

 مصر  -اندونيسيا     د -السعودية    ج -إيراف    ب - أ

 تنتشر مجموعة المغات المغولية ومنيا الطاي في الدوؿ التالية ما عدا  -4

 تركيا  -الباكستاف   د -الصيف     ج -اندونيسيا    ب-أ
  ؟ الجمؿ التالية " بـ تفسر " /السؤاؿ الخامس 

 تعدد المغات في العالـ اإلسالمي  -1

 /..................................................................................................السبب 
 اىتماـ شعوب العالـ اإلسالمي بتعميـ المغة العربية  -2

 السبب/..................................................................................................
 "  " ما النتيجة المترتبة عمى/السؤاؿ السادس  

 نزوؿ القرآف الكريـ  بالمغة العربية  -1

 النتيجة /..................................................................................................
 تعدد المغات في العالـ اإلسالمي  -2

 /..................................................................................................النتيجة 
 " وازف بيف مجموعة  المغات السامية والزنجية مف حيث مكاف انتشارىا /السؤاؿ السابع 

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

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

 /" َؼني ػهٙ خرٚطخ انؼبمل انصًبء انضبيٍانطؤال 
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 أٔالً/ يٕقغ فهططني انفهكٙ ٔاجلغرايف 
  َٔطزُزظ, اخلرٚطخ, انطؤال األٔل / َزأيم

 
 :جنٛت صى

 
 

 "  "  أكمؿ الفراغ التالي /السؤاؿ الثاني 
 تقع فمسطيف بيف دائرتي  عرض ..................................... -1

 تبمغ فمسطيف بيف خطي طوؿ ....................................... -2

 رسمت حدود فمسطيف مف قبؿ ................................ -3

 فمسطيف مف الشماؿ ........................ ومف الجنوب ............... ومف الشرؽ .................يحد  -4

يتميز موقع فمسطيف الجغرافي بأىميتو  .................. فيي حمقة وصؿ بيف قارتي  -5
..........................،................... 

 صحح ما تحتو خط  /السؤاؿ الثالث 
       األحمر يحد فمسطيف مف الغرب البحر .................( ). -1

 الفرنسي رسمت حدود فمسطيف مف قبؿ االنتداب )..................(  -2

     الروماني  خضعت فمسطيف حديثًا لالحتالؿ )..................(  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة " / السؤاؿ الرابع 
 جميع ما يمي يحد فمسطيف  مف الجنوب ما عدا  -0

 جميع ما ذكر-صحراء سيناء      د-لبناف    ج-خميج العقبة     ب-أ

 " فهططني ٔانؼبمل اإلضاليٙ "
 

 اندرش انضبنش
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 فمسطيف حمقة  وصؿ ما بيف قارتي  -2

 أفريقيا وأوروبا -آسيا وأفريقيا   ج-آسيا وأوروبا   ب - أ

 خضعت فمسطيف قديمًا لمسيطرة ما عدا  -3

 الرومانية  -ابمية     دالب -البريطانية    ج -األشورية   ب - أ

 ال تزاؿ  فمسطيف  تخض لالحتالؿ ................... -4

 اليوناني -الصييوني     د-الفارسي     ج -المصري    ب - أ

 الدولة االستعمارية التي رسمت حدود فمسطيف  -5

 إيطاليا -أمريكيا    د-بريطانيا    ج -فرنسا    ب - أ

 جميع المعارؾ التاريخية حدثت عمى أرض فمسطيف ما عدا  -6

 عيف جالوت -القادسية    د -حطيف   ج –أجناديف   ب  - أ

 " بـ تفسر الجمؿ التالية " /السؤاؿ الخامس 
 األىمية اإلستراتيجية  لموقع فمسطيف  -1

 السبب/..................................................................................................
 تعتبر فمسطيف مطمعًا  وممرًا لمغزاة عبر التاريخ  -2

 .السبب/.................................................................................................
 وقوع معظـ المعارؾ التاريخية الفاصمة عمى أرض فمسطيف  -3

 السبب/..................................................................................................
 طمع الدوؿ االستعمارية قديمًا  وحديثًا في فمسطيف  -4

 السبب/..................................................................................................
 ما النتيجة المترتبة عمى   /السؤاؿ السادس 

 موقع فمسطيف بيف قارتي آسيا وأفريقيا  -1

 ...................................النتيجة /...............................................................
 وجود األماكف  المقدسة لمديانات السماوية في فمسطيف  -2

 النتيجة /..................................................................................................

  " رضبرٚص فهططني "/ صبًَٛب 
  َٔطزُزظ, اخلرٚطخ, انطؤال األٔل / َزأيم

 
 :جنٛت صى
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 التالي/ أكمؿ الفراغ  السؤاؿ الثاني 

عمى الرغـ مف صغر مساحة فمسطيف  إال أنيا تمتاز بتنوع ............... وتتمثؿ في  -1
...........................،..........................،.................... 

 تمتد الجباؿ مف جباؿ .................. شمااًل  وحتى ................... وجنوبًا  -2

 يمتد السيؿ الساحمي مف ................... شمااًل  وحتى .................... جنوبًا    -3

رة طبرية  تمتد  ىضبة .................. في الجنوب ويجري فييا نير .................. الذي يصب في بحي -4
 نير .................... الذي يصب في البحر المتوسط 

 / صحح ما تحتو خط  السؤاؿ الثالث 
              جنوب  تمتد جباؿ الجميؿ )..................(  -1

 مف السيؿ الساحمي الفمسطيني  عامر    يعتبر سيؿ مرج بف )..................(  -2

        في بحيرة طبريا    العوجا  يصب نير )..................(  -3

       عكا يصب نير العوجا  في البحر المتوسط قرب )..................(  -4

 / اختر اإلجابة الصحيحة  السؤاؿ الرابع 
 جميع المدف الفمسطينية  التالية مدف  جبمية ما عدا مدينة -0

 عكا -الخميؿ    د-جنيف     ج-نابمس    ب - أ

 الفمسطينية  التالية  ساحمية ماعدا مدينة جميع المدف   -7

 غزة  -حيفا    د-نابمس  ج-يافا   ب - أ

 يصب نير العوجا في  -3

 خميج العقبة  -البحر المتوسط   د-البحر الميت   ج -بحيرة طبرية    ب-أ
 أطوؿ أنيار فمسطيف نير  -4

 التسامح-المقطع   د-نير العوجا    ج -نير األردف   ب-أ
 مف مدف ىضبة النقب  -5

 عسقالف  -بئر السبع   د-حيفا    ج-غزة   ب-أ
 جميع  المدف  التالية  مف مدف األغوار ما عدا  -6



45 
 

 جميع ماذكر-بيساف     د-أسدود     ج -أريحا      ب - أ

 " بـ تفسر الجمؿ التالية " /السؤاؿ الخامس 
 تركز المدف  في شماؿ فمسطيف  -1

 السبب/..................................................................................................
 " يُبخ  فهططني "  /راثؼًب 

  َٔطزُزظ, اخلرٚطخ, / َزأيمانطؤال األٔل 
 
 :جنٛت صى

 
 أكمؿ الفراغ التالي / السؤاؿ الثاني 

.......................... ما بيف المناخ .......................ومناخ تتميز  فمسطيف  بالتنوع   -1
............................ 

 ترتفع درجات الحرارة في فمسطيف ..................... وتنخفض ....................... -2

 ....... تسقط األمطار  عمى  فمسطيف .................... بسب ىبوب الرياح ........... -3

 مف أىـ األقاليـ المناخية السائدة في فمسطيف ........................،......................،............... -4

 " صحح ما تحتو خط  /السؤاؿ الثالث 
         الصيؼ تسقط  األمطار عمى فمسطيف  في فصؿ  ).................(  -1

        الشتاء  ترتفع درجات الحرارة في فمسطيف في فصؿ )..................(  -2

  فمسطيف       شماؿ يسود المناخ الصحراوي في )..................(  -3

 اختر اإلجابة الصحيحة /   السؤاؿ الرابع 
 تسقط األمطار عمى فمسطيف في فصؿ  -0

 الشتاء -الصيؼ    د-الخريؼ    ج-الربيع    ب-أ
 تتأثر فمسطيف  شتاءًا  مف الرياح  القادمة مف   -7

 بحر قزويف -البحر األحمر   د-البحر األسود    ج-البحر المتوسط    ب-أ
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 يسود اإلقميـ الصحراوي  في ..................... فمسطيف  -3

 شرؽ -جنوب   د-وسط    ج-شماؿ    ب - أ

 بـ تفسر الجمؿ التالية / السؤاؿ الخامس 
 بالتنوع  المناخيتمتاز فمسطيف  -1

 السبب/.....................................................................................................
 سقوط األمطار عمى فمسطيف شتاءًا  -2

 ........السبب/.............................................................................................
 تزداد سقوط  األمطار عمى المناطؽ الساحمية  والغربية الجبمية في فمسطيف  -3

 السبب/.....................................................................................................
 قمة سقوط األمطار في المناطؽ الجبمية والشرقية في فمسطيف  -4

 ..............................................................................................السبب/.......
 " ما النتيجة المترتبة عمى "  /السؤاؿ السادس 

 امتداد  الجباؿ بشكؿ طولي في فمسطيف مف الشماؿ إلي الجنوب  -1

 /.....................................................................................................النتيجة 
  ( أماـ العبارة الخطأ  ×( أماـ العبارة الصحيحة وعالمة  )   " ضع عالمة )   السؤاؿ السابع /

 .2كـ72172)     ( تبمغ مساحة فمسطيف  -1
 الشماؿ سوريا ولبناف.)     ( يحد فمسطيف مف  -2

 )     (تزداد كمية األمطار في فمسطيف عمي المناطؽ الشرقية و الجنوبية. -3
 اْزًبو انؼبمل اإلضاليٙ ثفهططني  / راثؼبً 

 التاليأكمؿ الفراغ /السؤاؿ األوؿ 
 ......................المسجد األقصى مف أقدس المساجد عند المسمميف فيو أولى ............... وثالث  -1

 القدس قبمة المسمميف األولى وتـ تحويؿ القبمة لمكعبة المشرفة في السنة .................... -2

 ـ1948ـ مف قبؿ .................... وسممتيا لػ ................. 1917احتمت فمسطيف سنة  -3

 د ...................،.................أصبحت قضية فمسطيف والقدس وقضية المسمميف األولى لقدسيتيا بع -4

 "  " صحح ما تحتو خط/السؤاؿ الثاني 
 لميجرة      الثالثة تـ تحويؿ القبمة إلي الكعبة المشرفة  في السنة )..................(  -1

               2719بريطانيا فمسطيف سنة  )..................( احتمت -2

           1976سقطت القدس بيد الصياينة )..................(  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة "  /السؤاؿ الثالث
 صمى رسوؿ اهلل محمد صمى اهلل عميو وسمـ إمامًا بعامة األنبياء والمرسميف في ساحة المسجد -0

 جبؿ الطوؿ  -الكعبة المشرفة    د-جالمسجد النبي   -المسجد األقصى   ب - أ
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 ـ0907.................... وقعت فمسطيف تحت االنتداب -7

 األسباني -اإليطالي    د-البريطاني   ج -الفرنسي   ب-أ
 سقطت مدينة القدس  بيد االحتالؿ الصييوني سنة  -3

 1979-ـ   د1976-ـ  ج1967-ـ   ب1957-أ

 تـ تحويؿ القبمة إلي الكعبة المشرفة السنة ..................... لميجرة  -4

 الرابعة -الثالثة    د-الثانية    ج-األولى    ب-أ
 جميع المساجد التالية تشد إلييا الرحاؿ كما ورد في الحديث الصحيح  ما عدا  -5

 المسجد الحراـ-الجامع األموي    د-المسجد النبوي     ج -المسجد األقصى  ب-أ
 ؟ الجمؿ التاليةبـ تفسر  /السؤاؿ الرابع

 معراج في التاريخ اإلسالميأىمية حادثة اإلسراء وال -1

 السبب/....................................................................................................
 العالقة بيف المسجد الحراـ والمسجد األقصى  -2

 السبب/...................................................................................................
 اىتماـ العالـ اإلسالمي بفمسطيف -3

 السبب/....................................................................................................
  صمى اهلل عميو وسمـ  والمسمموف اتجاه الكعبة سبع عشر شيرًا صمى رسوؿ اهلل -4

 السبب/....................................................................................................
 يعتبر المسجد األقصى ثالث المساجد التي تشد إلييا  الرحاؿ  -5

 ..........................................................................السبب/..........................
 ما النتيجة المترتبة عمى  /السؤاؿ الخامس 

 أسري وعرج برسوؿ اهلل مف المسجد األقصى -1

 /....................................................................................................نتيجةال
 صالة رسوؿ اهلل عمى تراب القدس إمامًا بعامة األنبياء والمرسميف -2

 ................النتيجة/....................................................................................
 َشأح يُظًخ  انزؼبٌٔ اإلضاليٙ/خبيطًب 
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  َٔطزُزظ, انصٕرح , انطؤال األٔل / َزأيم
 
:جنٛت صى

 

 السؤاؿ األوؿ / أكمؿ الجمؿ التالية 
ـ ليدافع 21/8/1969نشأت منظمة التعاوف اإلسالمي في أعقاب إحراؽ ...................  -1

 ............................................ وتتصدى لػ 

سالمية في عيد مؤتمر قمة في ................ -2  1969أيموؿ  25نجح زعماء نحو ............. دولة عربية وا 

 تأسيس ................. وسميت بعد بػ .................  1969فتح عف مؤتمر قمة الرباط  -3

 فة ................................شاركت منظمة  التحرير الفمسطينية  في المؤتمر بص -4

 صحح ما تحتو خط  /السؤاؿ الثاني
   في أعقاب إحراؽ المسجد األقصى  ىيئة األمـ المتحدة نشأت )..................(  -1

    1969/أيموؿ /25 في جدة عقد مؤتمر القمة اإلسالمية األوؿ )..................(  -2

سالمية  ستة وخمسيف  ضـ مؤتمر قمة الرباط )..................(  -3   دولة عربية وا 

   عضو كامؿ شاركت منظمة التحرير الفمسطينية  في مؤتمر الرباط بصفة )..................(  -4

 اختر اإلجابة الصحيحة  /السؤاؿ الثالث
 تـ إحراؽ المسجد األقصى مف قبؿ الصياينة  بتاريخ  -0

 1971/أيموؿ /23-ج   1969/ /أيموؿ23-ب    1968/أيموؿ /23-أ
 ـ0969/أيموؿ/75عقد أوؿ مؤتمر قمة إسالمي في مدينة   -7

 القدس-وىراف    د -الرباط   ج -تونس   ب-أ
سالمية -3  ضـ مؤتمر القمة اإلسالمي األوؿ الذي عقد في المغرب نحو ............... دولة عربية وا 

 45-د       35-ج    25-ب    15-أ
 

 شاركت منظمة التحرير الفمسطينية  في مؤتمر قمة الرباط  بالمغرب بصفة  -4

 ليس مما ذكر -عضو     ج-مراقب    ب-أ
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 السؤاؿ الرابع / بـ تفسر الجمؿ التالية 
 إحراؽ الصياينة لمنبر نور الديف زنكي في المسجد األقصى  -1

 ............................................................................................السبب/
 ـ1969/أيموؿ /25عقد مؤتمر الرباط  بالمممكة العربية المغربية  -2

 السبب/............................................................................................
 ء األمانة  العامة لمنظمة التعاوف اإلسالمي إنشا -3

 السبب/............................................................................................
 المترتبة عمي" ما النتيجة "/السؤاؿ الخامس

 ـ1969/أيموؿ /23إحراؽ الصياينة لممسجد األقصى  -1

 ...............................................النتيجة /..................
 ـ1969/أيموؿ/25عقد مؤتمر الرباط  -2

 النتيجة/.........................................................................
 " أْداف يُظًخ انزؼبٌٔ اإلضاليٙ " ///ضبدضًب 

 

 التاليالسؤاؿ األوؿ/ أكمؿ الفراغ 
لوزراء خارجية الدوؿ اإلسالمية في .................. بالمممكة   1971عقد أوؿ مؤتمر قمة إسالمي في آذار  -1

 العربية والسعودية 

قرر مؤتمر قمة جدة  إنشاء ................... ويرأسيا .................... لضماف االتصاؿ بيف دوؿ  -2
 األعضاء 

 ـ1974/شباط/24-22ي في مدينة ..................... في باكستاف بتاريخ عقد مؤتمر القمة  اإلسالمية الثان -3

أصبحت منظمة  التحرير الفمسطينية عضوًا كامؿ العضوية في منظمة المؤتمر اإلسالمي في حزيراف خالؿ  -4
 الدورة ......................

 ...................... تـ تحويؿ اسـ منظمة المؤتمر اإلسالمي، إلي منظمة التعاوف اإلسالمي في -5

 يشترط  في عضوية منظمة التعاوف اإلسالمي  أف تكوف الدولة ..................... وذات............. -6

 السؤاؿ الثالث / صحح ما تحتو خط 
                   أنقرة    عقد أوؿ مؤتمر إسالمي لوزراء الخارجية الدوؿ اإلسالمية في )..................(  -1

                            القاىرة عقد مؤتمر القمة اإلسالمي الثاني في )..................(  -2

   الثامنة والعشريفأصبحت منظمة التحرير الفمسطينية عضوًا كامؿ العضوية خالؿ الدورة )..................(  -3
 

 اختر اإلجابة الصحيحة  /السؤاؿ الرابع
 أيف عقد أوؿ مؤتمر إسالمي لوزراء خارجية الدوؿ اإلسالمية  -0

 المدينة المنورة-جدة        د-مكة المكرمة     ج-الرياض    ب-أ
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 ـ0974/شباط 74-77عقد مؤتمر القمة اإلسالمي الثاني   -7

 كراتشي-د     جاكرتا-إسالـ أباد   ج-الىور    ب-أ
 العضوية في منظمة المؤتمر اإلسالمي خالؿ الدورة  أصبحت منظمة التحرير الفمسطينية عضوًا كامؿ  -3

 48-د     38-ج    28-ب    18-أ
 ـ في 7100عقد مؤتمر منظمة التعاوف اإلسالمي في حزيراف  -4

 قندىار -الرياض    د-الىور    ج-كازاخستاف    ب-أ
 اإلسالمييشترط  في عضوية  منظمة التعاوف  -5

 جميع ما ذكر-تمتـز بأىداؼ منظمة     د-ذات أغمبية مسممة    ج-عضوًا في األمـ المتحدة    ب - أ

 " بـ تفسر الجمؿ التالية " /السؤاؿ الخامس 
 اىتماـ مؤتمرات القمة اإلسالمية بالقضية  الفمسطينية  -1

 ................................السبب/............................................................
 السؤاؿ السادس/ ما النتائج المترتبة عمى

 ـ  1974مؤتمر القمة اإلسالمية  الثاني في مدينة  الىور شباط   -1

 النتيجة/............................................................................................
 ـ2111الذي عقد في كازاخستاف حزيراف مؤتمر القمة اإلسالمية  -2

 النتيجة/............................................................................................
 ـ7118" حدد أىداؼ منظمة التعاوف اإلسالمي كما ورد في ميثاؽ عاـ /السؤاؿ السابع 

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

................................................................................................................... 
 ؤاؿ الثامف/ ما مجاالت التعاوف بيف دوؿ منظمة  التعاوف اإلسالميالس

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

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

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

 
 انطؤال انزبضغ / اقرأ انُص ٔ اضزُزظ , صى أعت 
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 " قراراد يُظًخ  انزؼبٌٔ اإلضاليٙ " اخلبصخ ثبنقضٛخ انفهططُٛٛخ /ضبثؼًب 
 أجب  / اقرأ انُص ٔ اضزُزظ , صى األٔل  انطؤال

 

 
 التالي أكمؿ الفراغ /السؤاؿ الثاني 

الفمسطينية  والقدس الشريؼ عمى إجماع إسالمي في معظـ قرارات منظمة التعاوف اإلسالمي حظيت  القضية  -1
 ونصت عمى مطالبة ........................ وتأييد حؽ .................. وتقديـ الدعـ ................

 التعاوف اإلسالمي الخاصة بالقضية الفمسطينية  عف منظمة   مف أبرز القرارات الصادرة -2

 حث الدوؿ ................. -االعتراؼ ................... ج -مطالبة ........................... ب - أ

 عمت ........................... -د
.............. وأسست نظمت منظمة التعاوف الدعـ السياسي  واالقتصادي لمفمسطينييف خالص صندوؽ  -3

 .........................ولجنةصندوؽ .................... 

أدانت منظمة التعاوف االحتالؿ .................. لألراضي الفمسطينية  واالنتياكات بحؽ الفمسطينييف مف  -4
 ............... وطمس .......................

 (Xأو عالمة ) )ضع عمى )  /السؤاؿ الثالث 
 دعـ كفاح الشعب الفمسطيني مف أىداؼ منظمة المؤتمر اإلسالمي.)   (  -1
 تيدؼ لجنة  القدس إلي دعـ مدينة القدس ()    -2
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 )   ( حثت منظمة التعاوف  دوؿ األعضاء عمى تدريس  جغرافية فمسطيف وتاريخييا  -3

 قدسات.)   (أدانت  منظمة التعاوف االحتالؿ الصييوني وطمس المعالـ والم -4

 اختر اإلجابة الصحيحة  /السؤاؿ الرابع 
 في عاـ تـ تعديؿ ميثاؽ منظمة التعاوف  اإلسالمي  -0

 ـ2111-ـ    د2111-ـ   ج2118 -ـ   ب2116 - أ

 ماذا يحمؿ طابع البريد  الذي طالب بو أعضاء منظمة المؤتمر اإلسالمي  -7

 فيو الصخرة اسـ-اسـ المسجد األقصى     ب-اسـ القدس    ج-اسـ فمسطيف    ب-أ
 مف قرارات منظمة التعاوف اإلسالمي الخاصة بالقضية الفمسطينية -3

 جميع ما ذكر-دعـ  عضوية  فمسطيف في المنظمات   ج-االعتراؼ بمنظمة التحرير   ب-أ
  ؟ الجمؿ التالية بـ تفسر/ السؤاؿ الخامس 

 في جميع الدوؿ اإلسالمي جغرافية فمسطيف وتاريخيا  دراسةحث منظمة التعاوف  اإلسالمي الدوؿ األعضاء عمى  -1
 النتيجة /.....................................................................................................

الصييوني اإلجراءات  التي اتخذتيا منظمة التعاوف اإلسالمي لمحد مف انتياكات االحتالؿ   استنتجالسؤاؿ الخامس /
 .بحؽ فمسطيف

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

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

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

 
 
 ادلٕقغ انفهكٙ ٔاجلغرايف ندٔنخ يب نٛسٚب  / أٔالً 

  َٔطزُزظ, َالحظ,  /انطؤال األٔل
 
 :جنٛت صى

 

 

 يبنٛسٚب منٕذط يٍ انؼبمل اإلضاليٙ

 

 انراثغ اندرش
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 جمؿ التالية / أكمؿ الالسؤاؿ الثاني 

 ......................................تقع دولة ما ليزيا  في جنوب شرؽ قارة  -1

تتكوف ماليزيا مف إقميمييف منفصميف وىما ماليزيا .................... وماليزيا ................... ويفصؿ  -2
 بينيما بحر ................ وتبمغ مساحتيا .................. كـ 

 ف الفمبيف شرقاً يحد ماليزيا الشرقية بحر .....................شمااًل، بحر ..................الذي يفصميا ع -3

..................... االندونيسية غربًا وجنوبًا، أما ماليزيا الغربية فيحدىا دولة ................ شمااًل وبحر  -4
 ...................... شرقا  ومضيؽ ................... جنوبًا ومضيؽ .................غرباً 

 صحح ما تحتو خط / السؤاؿ الثالث 
        أفريقيا تقع دولة ماليزيا  في جنوب شرؽ قارة   )..................(  -1

 الجنوبي بيف إقميمي ماليزيا الشرقية وماليزيا الغربية      العربيفصؿ بحر )..................(  -2

      شمااًل  اليند يحد ما ليزيا الغربية دولة )..................(  -3

 اختر اإلجابة الصحيحة   /"السؤاؿ الرابع 
 تقع دولة ما ليزيا في جنوب شرؽ قارة  -0

 استراليا -أوروبا    د-آسيا    ج-أفريقيا    ب - أ

 الغربية ما البحر الذي يفصؿ بيف ماليزيا الشرقية وماليزيا  -7

 بحر قزويف-بحر الياباف   د -بحر الصيف الجنوبي     ج-بحر العرب      ب-أ
 بية ليزيا  الغر بماذا تعرؼ ما -3

 بورينو  -الماليو   د-سرواؾ     ج-صباح   ب-أ
 ليزيا كـ تبمغ مساحة ما -4

 2كـ33411-د    2كـ331111-ج     2كـ33411 -ب     2كـ3341 - أ

 يحد ماليزيا الغربية  مف الشماؿ دولة  -5

 الياباف -يند      دال -الفمبيف    ج-تايمند     ب-أ
 جميع المضائؽ التالية تشرؼ عمييا ماليزيا ما عدا   -6

 ليس مما ذكر-بيرنج     د-مضيؽ ممقا     ج-مضيؽ سنغافورة     ب - أ

 ليزيا  فمكيًا   بيف دائرتي عرض تقع ما -7

 شمااًل  38-31شمااًل      28-31-جنوبا   ج8-3 -شمااًل      ب 8-3  - أ

 بيف خطي طوؿ تقع ماليزيا   -8

 شرقاً 116-غرب  111-غرب غرينتش     ج 116-111-ب    شرؽ غرينتش  116-111 - أ

 يسود ماليزيا المناخ  -9

 مناخ البحر المتوسط-دالمناخ الصحراوي     -المناخ الموسمي    ج-المناخ االستوائي       ب - أ
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 " بـ تفسر الجمؿ التالية "  /السؤاؿ الخامس  
 سقوط األمطار طواؿ العاـ عمى دولة ماليزيا  -1

 .........................السبب/.........................................................................
     وجود اليالؿ في العمـ الماليزي  -2

   السبب/....................................................................................................
 انًُٕ انطكبَٙ يف دٔنخ يبنٛسٚب  /  صبَٛبً 

 أكًم انفراؽ انزبيل /انطؤال األٔل 
 ـ 2116.................. نسمة حسب إحصائية يبمغ عدد سكاف ماليزيا  -1

 تعتبر ماليزيا نموذجًا لمتعايش والتأقمـ ...........................،................................ -2

 أعالؼ مختمفة .......................،..................،..................يوجد في ماليزيا  ثالثة  -3

 يشكؿ الماليو ............... % مف سكا ف ماليزيا ويعتنقوف  الديانة .............................. -4

 ،..........................................يتحدث السكاف  ماليزيا المغة ....................... باإلضافة  لػ  -5

 ليزيا ............................عاصمة ما -6

 " صحح ما تحتو خط " /السؤاؿ الثاني 
 بيف الديانات        لمصراع  نموذجاً تعتبر ماليزيا  )..................(  -1

    لفرنسية يتحدث سكاف ماليزيا  المغة ا)..................(  -2

     أعرؽ سكانية مختمفة  خمسة ليزيا تضـ ما)..................(  -3

 اختر اإلجابة الصحيحة /السؤاؿ الثالث
 ما عاصمة ماليزيا   -0

 كابوؿ -د  ىافنا    -بانكوؾ      ج-كوااللمبور     ب - أ

 يشكؿ سكاف الماليو  وغالبيتيـ  يعتنقوف  الديف اإلسالمي ..............% سكاف ماليزيا  -7

 %65-%      د61-%      ج55-%       ب51-أ
 المغة الرسمية التي  يتحدث بيا سكاف  ماليزيا  المغة    -3

 اليندية -التركية     د-العربية     ج-المالوية      ب-أ
 ليزيا األعراؼ السكانية  التالية ما عدا ايوجد في م -4

 الينود -الزنجية    د -ينيوف     جالص -الماليو    ب-أ
 ؟ الجمؿ التالية" بـ تفسر "  /الرابع السؤاؿ
 ليزيا  نموذجا  ولمتعايش والتأقمـ  بيف سكانيا. تبر ماتع -1

 السبب/.......................................................................................................
 (  أماـ العبارة الخاطئة Xوعالمة )أماـ العبارة الصحيحة ( " ضع عالمة )/السؤاؿ الخامس 

 )     (يتكوف سكاف ماليزيا مف ثالثة أعراؼ مختمفة  -1
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 )     ( يتحدث سكاف ماليزيا  المغة الفارسية  -2

 )     ( عاصمة ما ليزيا ىافانا  -3

 انزطٕر انزبرخيٙ, ندٔنخ  يبنٛسٚب /صبنضًب 
 / اقرأ انُص ٔ اضزُزظ , صى أعت  األٔل  انطؤال

 
 التاليأكمؿ الفراغ  /السؤاؿ الثاني 

ليزيا  في كونيا ممتقى لمتجار أىمية الموقع الجغرافي لدولة ما برزت -1
 ................ في جنوب شرؽ آسيا ...............،................،ػ

ليزيا  منذ القدـ ممتقى العديد  مف .................... وأىما التجار عدت ما -2
.....................،..................... 

 أصبحت مدينة ....................... مركزًا تجاريًا بحريًا في القرف ...................... -3

ـ  ووقعت ثـ وقعت تحت السيطرة االستعمارية 1511أحتؿ ......................... ماليزيا سنة  -4
....................،.......................،.......................... 

 ـ 1981........ رئاسية وزراء ما ليزا اليزي الحالي سنة .................. وتولى ..........تأسس االتحاد الم -5

 " صحح ما تحتو خط  " /السؤاؿ الثالث 
 الثقافة الماليزية                               في الفف و الفرس  تأثر )..................(  -1

 أواخر القرف الثامف عشر        الفرنسي ليزيا  لالستعمار خضعت ما)..................(  -2

           تأسس االتحاد الماليزي   )..................(  -3

 " اختر اإلجابة الصحيحة " / السؤاؿ الرابع 
 .. في الفف والثقافة الماليزية أثر ..................... -0

 اليوناف  -الفرس       د -الينود    ج-الصينيوف     ب - أ

 ليزيا  لالستعمار البريطاني في آخر القرف  خضعت ما -7

 الثامف عشر  -السابع عشر    د -السادس عشر    ج-الخامس عشر   ب - أ

 تأسس االتحاد  الماليزي الحالي عاـ  -3

 1978-د   ـ 1975-ج     1972-ب   1971-أ
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 فييا  ليزيا بنيضة  كبيرة بعد تولي .............................  الحكـمرت ما -4

 ليس مما ذكر-مياتير محمد      ج -بورقيبة    د-غاندي    ب - أ

 أصبحت مدينة ................... مركزًا تجاريًا وبحريًا في القرف الخامس  عشر  -5

 صباح -دسرواؾ      -ممقا    ج -سنغافورة    ب - أ

 0500الدولة األوروبية التي احتمت  ماليزيا  -6

 انجمترا  -فرنسا     د -البرتغاؿ    ج -أسبانيا   ب - أ

 ؟ الجمؿ التالية/ بـ تفسر  السؤاؿ الخامس
 ـ1975تأسس االتحاد الماليزي   -1

 السبب/.......................................................................................................
 أىمية الموقع الجغرافي لدولة ماليزيا  -2

 السبب/.......................................................................................................
 مركزًا تجاريًا وبحريًا أصبحت  مدينة  ممقا  -3

 السبب/.......................................................................................................
 " ما النتائج  التي ترتب عمى  /السؤاؿ السادس 

 امتزاج  ماليزيا  مع الحضارات والشعوب األخرى  -1

 ...................................................................................................النتيجة/....
 ـ1975تأسيس االتحاد  الماليزي  -2

 النتيجة /.......................................................................................................
 ـ1981محمد الحكـ  تولى مياتير  -3

 النتيجة /.......................................................................................................
 أدخؿ التجار والدعاة  المسمميف اإلسالـ إلي ما ليزيا  -4

 /.......................................................................................................النتيجة 
 يظبْر انُٓضخ ادلبنٛسٚخ /راثؼًب 

 / اقرأ انُص ٔ اضزُزظ , صى أعت  األٔل  انطؤال
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 أكمؿ الفراغ التالي / السؤاؿ الثاني 
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