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 (عالمة 20)                اآلتية الجمل في الفراغالسؤال األول : أكمل 

 ريقيةف..............................من القارة اإلفالطر فييم دي قلب العالم القفتقع مصر  -1

 ربغي الفرع...................... في الشرق وفرع ........................ فرعان فرع من نهر النيل فيت -2

 مصر هو الملك.......................... درعوني الذي تمكن من توحيفالملك ال -3

 يمة دولة القدعصر ال فيولة المصرية د.......... اول عاصمة للينة ..............دكانت م -4

 ..............................................................................................................الهكسوس هو -5

 يثة  دولة الحدالهكسوس من مصر الملك ........................... مؤسس ال دالذي قام بطر-6

 ......... اله الشمس ........................... اله القمرها المصريون  اإلله .............دمن أشهر اآللهة التي عب -7

 ........كتاب الموتى على انه ............................................................................ ............................ فيعر -8

 رعون امنحوتب الرابع فة الجانت زويمة وكدى ملكات مصر القدالملكة ................. هي إح -9

 ية هو.......................................................................فليغالكتابة الهيرو فرنسي الذي استطاع ان يكتشفالعالم ال-10

 ..............................................يمة حتى تكون..............................................دي مصر القفبنيت األهرامات   -11

 ............أول إمارة صليبية هي..........................................................................................................-12

 .........................................................................ية الثالثة......................................جرنفالحملة ال دفه-13

 س عام ...........................ه دتح بيت المقف ين داستطاع صالح  ال-14

      عام ....................     الدين صالحي فتو-15

 هو..........................................................سة دالسا الفرنجيةالحملة   دقائ-16 

 يش جخل المماليك الى الدة العباسي ........................هو أول من افالخلي ديع-17

 ولة األيوبية هو ..................................داخر ملوك ال -18

 ......ول هو.......................غولة المدمؤسس  -19

 ول هي.....................عام.................................غيها المماليك على المفالمعركة التي انتصر  -20

 عالمات(10السؤال الثاني : صوب العبارات االتية تاريخيا                           )   

 رابع السالطين المماليك الحريةي الصالحي هو فين قالوون االلدال فالسلطان المنصور سي-1

 ين االيوبيدر عن الحكم الى صالح الدرة الجي مصر بتنازل شفا حكم المماليك دب-2

 يةجالمماليك البر دولةين ايوب هو مؤسس  دم الجيعتبر السلطان الصالح ن-3

  627عام  دقلب االس دا تمت بين الملك الكامل االيوبي وريتشارفة يادمعاه-4

 معركة حطين اسر امير الكرك لويس التاسع جتائكانت من ن-5

 ة قرابة قرن من الزمانجرنفاستمرت حروب ال-6

 عشر حمالت الفرنجةحمالت  ددع-7

 ينية قط   دوالمناسبات ال دماء المصريين باالعيادل قفاحت-8



 

 مصر  مسلة حمورابي فية  دوجمن اشهر المسالت المو -9

 بنى الفراعنة األهرامات لتكون قصورا لهم  -10

 عالمات( 10سر ما ياتي                                     )فالسؤال الثالث : 

 بالحروب الصليبية  فرنجةتسمية حروب ال -1

 الجغرافية  االكتشافات حركة قيام في  سببا الفرنجة  حروب كانت-2  

 ين األيوبيالد صالح يد على ارناط قتل  -3

 يندعز ال دعه في الشام لقتال المماليك  دي بالف األيوبيون  جخرو -4

 تسمية المماليك بالمماليك البحرية الصالحية  -5

 

 

 

 انتهت االسئلة


