
   

 

 

 

 علل :  السؤال األول :

 ازدهار الحٌاة االقتصادٌة فً الدولة العباسٌة . -1

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

 :انتشرت صناعة السفن فً مصر -2

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

 تنوعت مظاهر الحٌاة االجتماعٌة فً الدولة العباسٌة  -3

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

 ازدهرت الحٌاة الفكرٌة فً الدولة العباسٌة .  -4

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

 تطور العمارة فً الدولة العباسٌة أكثر من العصر األموي : -5

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

  السؤال الثانً : صل بخط بٌن العمود األول و ما ٌناسبه من العمود الثانً :

 العمود األول
رقم 
 االجابة

 العمود الثانً

 مصر -1  لنواعٌرا

 اقامة المنائر و المرافئ -2  اشتهرت صناعة السفن فً

 األضحى -3  المصدات

من مظاهر اهتمام الخلفاء العباسٌٌن 
 بالتجارة

 
دوالٌب تدور بقوة دفع تٌار النهر وأثناء دورانها  -4

 تحمل الماء لألعلى

 مكتبة ٌحٌى البرمكً -5  من أعٌاد المسلمٌن

العصر أشهر المكتبات الخاصة فً 
 العباسً

 الصٌن -6 

..................................  
حواجز تقام من أجل الحفاظ على المزروعات من  -7

 الرٌاح
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 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة :السؤال الثالث : 

 الفئة االجتماعٌة التً تشكل ؼالبٌة المجتمع العباسً . -1

 العجم  -الموالً                  د -أهل الذمة                    ج -العرب               ب - أ

 عمل ........... بالتجارة والصناعة والصٌرفة . -2

 األجانب  -أهل الذمة               د -الموالً                      ج -العرب                ب - أ

 مفتوحة من فرس وروم وأقباط وبربر .هم المسلمون من سكان البالد ال -3

 األجانب  -العرب                   د -العبٌد                      ج -الموالً                 ب - أ

 هم المسٌحٌون والٌهود وألحق بهم الصابئة والمجوس . -4

 العبٌد  -األجانب                 د -العرب                    ج -أهل الذمة             ب - أ

 احتفل المسٌحٌون بأول ٌوم من أٌام فصل الربٌع بعٌد . -5

 عٌد المٌالد المجٌد -النٌروز              د -الشجرة                    ج -الفصح                 ب - أ

 احتفل الفرس بالدولة العباسٌة بــــــ:  -6

 رأس السنة المٌالدٌة ورأس السنة الهجرٌة       -رأس السنة المٌالدٌة وعٌد النٌروز                       ب - أ

 ال شًء مما ذكر  -عٌدّي الفطر واألضحى                               د  - ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكمل الفراغ باإلجابة المناسبة:السؤال الرابع : 

 .........................................أول من أسس علم الكالم  -1

 .........................................أول من أسس علم النحو فً البصرة ووضع النقاط على الحروؾ  -2

 .........................................أول من ألّؾ معجم لؽوي فً العصر العباسً  -3

 .........................................صاحب كتاب العٌن هو  -4

 .........................................ر شعراء العصر العباسً من أشه -5

 ........................................من أشهر كّتاب النثر فً العصر العباسً  -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ** اكتب سؤاالً ثم اجب علٌه و احصل على عالمتٌن زٌادة .

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

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

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

 

 انتهت األسئلة

 معلمة المادة : إبتهال الحٌحً
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 السؤال األول : اكتب المصطلح المناسب بٌن األقواس :

 .هً الموارد الموجودة فً الطبٌعة دون تدخل اإلنسان )                                     (  -أ

 هً الموارد الموجودة فً البٌئة بكمٌات ثابتة تنفد من البٌئة لعدم قدرتها على )                                   (  -ب

 التجدد .

 هً المٌاه التً تجري على سطح األرض ، كاألنهار والبحٌرات الداخلٌة )                                   (  -جـ

 .حٌطات والجلٌد والمستنقعات والبحار والم

 المحاصٌل المنتجة بهدؾ بٌعها فً األسواق للحصول على العمالت النقدٌة )                                   (  -د

 وتوفٌر العمالت الصعبة مثل القطن والبن والسمسم .

 ٌاً دون اللجوء إلى استٌرادها من تلبٌة حاجات السكان من اإلنتاج الزراعً محل)                                   (  -هـ 

 الخارج .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مما ٌلً: اّذكــر ثالث لكلالسؤال الثانً : 

 أهمٌة الموارد الزراعٌة : -أ

1------------------------------------------------------------------------------- 

2------------------------------------------------------------------------------- 

3------------------------------------------------------------------------------- 

 : مصادر المٌاه فً الطبٌعة -ب

1-----------------------------2-----------------------------3-------------------------------- 

 :ت التً قامت قرب مجاري األنهار الحضارامن  -جـ

1-----------------------------2-----------------------------3-------------------------------- 

 :األؼلفة األرضٌة من  -د

1--------------------------------------------2--------------------------------------------- 3--------------------------------- 
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 أكمل الشكل اآلتً بأمثلة على تصنٌفات الموارد الطبٌعٌة :السؤال الثالث : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الرابع : امــأل الفراغ حسب االجابة المناسبة :

 للؽابات الىمستمر التناقص ال ٌعود سبب  -1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :موارد الطبٌعٌة والتطور الصناعً الطلب على الكون تعمٌما بٌن  -2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------- فً الكرة األرضٌة  المٌاه السطحٌةتبلػ نسبة  -3

 

 انتهت األسئلة

 معلمة المادة : إبتهال الحٌحً

 تصنيفات الموارد الطبيعية 

التصنيف 

 المكاني 
 يويةالحالموارد 

التصنيف 

 اإلنتاجي

 

 متجددة

  

 

 

 واسعة

 اإلنتشار
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 قارن بٌن النوع االجتماعً والجنس :السؤال األول : 

 النوع االجتماعً الجنس

  

  

  

 

  السؤال الثانً : اذكــر ثالث لكل مما ٌلً :

 االجتماعٌة :دور المرأة فً التنمٌة  -1

 .........................................................................................................................أ

 .........................................................................................................................ب 

 .........................................................................................................................ج

 أهداؾ عملٌة التنمٌة : -2

 .........................................................................................................................أ

 .........................................................................................................................ب 

 .........................................................................................................................ج

 : أهم المبادئ التً تعتمد علٌها المنظمات والجمعٌات النسائٌة فً األردن -3

 .........................................................................................................................أ

 .........................................................................................................................ب 

 .........................................................................................................................ج
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 صّنؾ األدوار اآلتٌة إلى اجتماعٌة ، اقتصادٌة وسٌاسٌة :السؤال الثالث : 

 شاركت مرأة فً برنامج إعالمً للدفاع عن حقوق المرأة . )                             ( -1

 حصلت امرأة على قرض للبدء بمشروع رٌادي إلعالة أسرتها. )                                  ( -2

 ست سٌدة إدارة أحد المصانع فً إحدى المدن الصناعٌة . )                                       (ترأ -3

 رشحت إحدى السٌدات نفسها لعضوٌة مجلس بلدي فً إحدى المدن الصناعٌة .)                   ( -4

 (      تطوعت سٌدة للمشاركة فً برنامج محو األمٌة للكبار. )                     -5

 وّفق بٌن الحدث فً العمود األول وتارٌخ حصوله فً العمود الثانً:السؤال الرابع : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

 معلمة المادة : إبتهال الحٌحً 

 

 

 بدأت المرأة بالعمل في القوات المسلحة كمعلمة -1

 تأسيس شؤون المرأة العسكرية -2

 تأسيس أول مدرسة لتدريب الشرطة النسائية -3

 استحداث قيادة الشرطة النسائية -4

 تغيير مسمى قيادة الشرطة النسائية إلى إدارة شؤون الشرطة النسائية -5

 دخول النساء في مجال الدفاع المدني من إسعاف وإنقاذ وإطفاء-6
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