اختبار نهائي مادة التاريخ الصف التاسع الفصل الدراسي األول المنهاج األردني 2022-2021

السؤال األول  :أكمل الفراغ في الجمل اآلتية

( 20عالمة)

 -1تقع مصر في قلب العالم القديم في الطرف..............................من القارة اإلفريقية
 -2يتفرع من نهر النيل فرعان فرع  ........................في الشرق وفرع ......................في الغرب
 -3الملك الفرعوني الذي تمكن من توحيد مصر هو الملك..........................
 -4كانت مدينة  ........................اول عاصمة للدولة المصرية في عصر الدولة القديمة
-5الهكسوس هو ..............................................................................................................
-6الذي قام بطرد الهكسوس من مصر الملك  ...........................مؤسس الدولة الحديثة
 -7من أشهر اآللهة التي عبدها المصريون اإلله  ......................اله الشمس  ...........................اله القمر
 -8يعرف كتاب الموتى على انه .................................... ............................................................................
 -9الملكة  .................هي إحدى ملكات مصر القديمة وكانت زوجة الفرعون امنحوتب الرابع
-10العالم الفرنسي الذي استطاع ان يكتشف الكتابة الهيروغليفية هو.......................................................................
 -11بنيت األهرامات في مصر القديمة حتى تكون............................................................................................
-12أول إمارة صليبية هي......................................................................................................................
-13هدف الحملة الفرنجية الثالثة...............................................................................................................
-14استطاع صالح الدين فتح بيت المقدس عام ...........................ه
-15توفي صالح الدين عام ....................
-16قائد الحملة الفرنجية السادسة هو..........................................................
-17يعد الخليفة العباسي ........................هو أول من ادخل المماليك الى الجيش
 -18اخر ملوك الدولة األيوبية هو ..................................
 -19مؤسس دولة المغول هو.............................
 -20المعركة التي انتصر فيها المماليك على المغول هي.....................عام.................................
السؤال الثاني  :صوب العبارات االتية تاريخيا

( 10عالمات)

-1السلطان المنصور سيف الدين قالوون االلفي الصالحي هو رابع السالطين المماليك الحرية
-2بدا حكم المماليك في مصر بتنازل شجرة الدر عن الحكم الى صالح الدين االيوبي
-3يعتبر السلطان الصالح نجم الدين ايوب هو مؤسس دولة المماليك البرجية
-4معاهدة يافا تمت بين الملك الكامل االيوبي وريتشارد قلب االسد عام 627
-5كانت من نتائج معركة حطين اسر امير الكرك لويس التاسع
-6استمرت حروب الفرنجة قرابة قرن من الزمان
-7عدد حمالت الفرنجة عشر حمالت
-8احتفل قدماء المصريين باالعياد والمناسبات الدينية قط

 -9من اشهر المسالت الموجودة في مصر مسلة حمورابي
 -10بنى الفراعنة األهرامات لتكون قصورا لهم
السؤال الثالث  :فسر ما ياتي

( 10عالمات)

 -1تسمية حروب الفرنجة بالحروب الصليبية
-2كانت حروب الفرنجة سببا في قيام حركة االكتشافات الجغرافية
 -3قتل ارناط على يد صالح الدين األيوبي
 -4خروج األيوبيون في بالد الشام لقتال المماليك في عهد عز الدين
 -5تسمية المماليك بالمماليك البحرية الصالحية

انتهت االسئلة

