الدراسات اإلجتماعية
2nd Preparatory

أو ًال  :اجلغرافيـا
س : 1أكمـل العبارات اآلتية :
 -1تقع جزر القمر فى المحيط  ...................عند دابرة عرض  ..............جنوبًا وخط طول
 44شر ًقا .
 -2يمتد الوطن العربى فى  ...............درجة عرضية .
 -3عوامل تشكيل سطح الوطن العربى تنقسم إلى  ...............و ...............
 -4من العوامل الباطنية التى تشكل سطح األرض فى الوطن العربى الحركات ....................
والحركات  ....................والثورات ....................
 -5من العوامل الخارجية التى تشكل سطح األرض فى الوطن العربى تعرية ....................
وتعرية ....................
 -6تمتد جبال  ...................من الغرب إلى الشرق فى المغرب و  ..................والجزابر .
 -7جبال نشأت نتيجة حدوث إنكسار فى األرض ....................
 -8منخفضات خضراء وسط الصحراء  ................ومن أمثلتها فى مصر ................
 -9أودية كانت تمألها مياه األمطار فى العصور القديمة ثم جفت  ..............مثل ..............
فى مصر .
 -11تجمعات رملية تنتشر فى مساحات من الصحراء ....................
 -11تنقسم الغابات إلى غابات  ....................وغابات ....................
 -12تنقسم الحشابش إلى حشابش  ..................وحشابش . .................
 -13يبلغ معدل نمو السكان فى الوطن العربى .................
 -14يبلغ عدد سكان الوطن العربى  ....................مليون نسمة عام  2114م .
 -15تبلغ نسبة سكان الوطن العربى  ....................من سكان العالم .
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 -16ترتفع الكثافة فى المناطق الزراعية مثل ....................
 -17يعمل البدو الرحل بحرفة ....................
 -18يمثل سكان الريف  ....................من سكان الوطن العربى .
 -19يعمل أهل الريف بحرفة ....................
 -21يمثل سكان المدن (الحضـر)  ....................من سكان الوطن العربى .
 -21الدول العربية جميعها يجمعها  ....................وتاريخ مشترك .
 -22يقع الوطن العربى بين قارات  .................ويمتد أراضيه فى قارتى  ..................و
....................
 -23يشرف الوطن العربى على محيطين هما المحيط  ................والمحيط .................
 -24الدول العربية التى تقع خارج النطاق الفلكى للوطن العربى هى دولة  ....................تقع
عند خط طول  ، ....................عند دابرة عرض ....................
 -25من أهم الحضارات فى الوطن العربى الحضارة  ...............فى مصر وبالد ................
بالعراق .
 -26من الدول التى لم تحصل على استقاللها  ................ومن المدن المغربية .................
و ....................
 -27تمتد جبال أطلس من الغرب إلى الشرق فى دول  ....................و  ....................و
....................
 -28تنحصر بين جبال أطلس التل فى الشمال وأطلس الصحراء فى الجنوب هضبة ...............
 -29تعرف جبال البحر األحمر فى السعودية ................. ، ................. ، .................
 -31من الجبال اإلنكسارية .................... ، ....................
 -31من الهضاب الناشبة نتيجة ثورات بركانية ....................
 -32من أمثلة الهضاب فى الجناح االسيوى فى شبه الجزيرة العربية ، ....................
 ....................و ....................
 -33من العوامل المؤثرة فى مناخ الوطن العربى  ..............و  ..............و .................

A

الدراسات اإلجتماعية
2nd Preparatory
س : 2اذكر المصطلح الجغرافى :
 -1جبال نشأت نتيجة حدوث إنكسار فى األرض .
 -2منخفضات خضراء وسط الصحراء .
 -3أودية جافة كانت تملؤها مياه األمطار فى العصور القديمة ثم جفت .
 -4تجمعات رملية تنتشر فى مساحات من الصحراء .
 -5جبال التوابية تمتد فى بالد المغرب العربى .
 -6إقليم مناخى يشغل  :81من مساحة الوطن العربى .
 -7إقليم مناخى يتميز بارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف واعتداله فى الشتاء .
 -8من اشجار الغابات المدارية ويستخرج منها الصمغ العربى .
 -9حشابش تنمو من جنوب وطننا العربى إلى الشمال من الغابات المدارية .
 -11زيادة عدد السكان خالل فترة زمنية معينة .
 -11إحصاء السكان من حيث العدد والنوع والتعليم ومكان اإلقامة .
 -12إنتقال السكان من منطقة إلى أخرى .
 -13عدم التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة .
 -14سكان الصحراء ويعيشون حياة التنقل والترحال .
 -15مناطق نشأت حول المدن الكبرى تتدنى فيها المرافق والخدمات .
 -16قيام شخص باالنفاق وتحمل مسبولية االخرين .
 -17إفتقاد الشخص لمهارات القراءة والكتابة والحساب .
 -18دولة عربية تقع فى المحيط الهندى عند دابرة عرض  12جنوبا ً وخط طول  44شرقا ً.
 -19أرض منخفضة منبسطة تقع بالقرب من البحار والمحيطات .
 -21تعرية ينتج عنها الكثبان الرملية .
 -21هو الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات .
 -22تتمثل فى نحت الماء للصخور مكو ًنا أودية جافة .
 -23أرض منخفضة منبسطة بالقرب من البحار والمحيطات .
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س : 3ضع عالمة (  ) أو عالمة ( × ) مع التصويب :
 -1يمتد الوطن العربى فى  76خط طول .

(

)

 -2جمهورية جزر القمر من الدول العربية األسيوية .

(

)

 -3حصلت الدول العربية على استقاللها ما عدا فلسطين ما زال شعبها يكافح فى سبيل الحصول
(

)

على استقاللها .
 -4جبال طوروس هى الحدود الشمالية للجناح العربى األسيوى .

(

)

 -5من الهضاب البركانية هضبة اليمن .

(

)

 -6تعد جبال كردستان وزاجروس من الجبال اإلنكسارية فى الوطن العربى .

(

)

 -7تمتد جبال الشام على الساحل الشرقى للبحر األحمر .

(

)

 -8أكبر هضبة بالوطن العربى هضبة بادية الشام .

(

)

 -9ينقسم الوطن العربى إلى  3أقاليم مناخية .

(

)

 -11تعرف الجهات البعيدة عن المسطحات المابية بالمناطق القارية .

(

)

 -11سفوح جبال الشام المواجهة للبحر أقل مطراً من السفوح الداخلية .

(

)

 -12تنتمى مدينة االسكندرية لالقليم المدارى .

(

)

 -13تنخفض الكثافة السكانية فى وادى النيل بمصر والسودان .

(

)

 -14يفضل السكان اإلقامة فى المناطق السهلية الخصبة .

(

)

 -15تنخفض الكثافة السكانية فى المناطق الرعوية .

(

)

 -16ال يعانى الوطن العربى من وجود مشكلة فى توزيع السكان .

(

)

 -17حصلت المرأة العربية على كثير من حقوقها فى الفترة األخيرة .

(

)

 -18يمثل الريف غالبية سكان الوطن العربى .

(

)

 -19سكان الريف فى تزايد مستمر .

(

)

 -21ال تزال نسبة الوفيات مرتفعة فى بعض الدول العربية مثل مصر .

(

)

 -21يتميز مجتمعنا العربى بالعديد من القيم واالخالق الحميدة .

(

)

 -22تسقط األمطار على االقليم االستوابى صيفا ً .

(

)

 -23يصل مضيق هرمز بين البحر األحمر وخليج عدن .

(

)

 -24جبال زاجروس وكردستان من الجبال اإلنكسارية .

(

)
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 -25سهول البحر األحمر يستخرج منها مصادر الطاقة .

(

)

 -26الثورانات البركانية من العوامل الخارجية التى شكلت سطح األرض .

(

)

 -27من األودية الجافة وادى العالقى فى األردن .

(

)

 -28وقفت الجبال والهضاب عاب ًقا أمام الوحدة بين الدول العربية وجعلته معزوالً عن العالم .
 -29يقع معظم وطننا العربى فى المنطقة المدارية الحارة .

س : 4بم تفسر
 )1أهمية موقع الوطن العربى الحضارية والدينية .
 للوطن العربى مكانة دينية هامة . للوطن العربى مكانة حضارية هامة . )2أهمية موقع الوطن العربى االقتصادية
 )3أهمية موقع الوطن العربى االستراتيجية ( العسكرية )
 )4تنافس الدول األستعمارية للسيطرة على الوطن العربى .
 )5تحكم الوطن العربى فى طرق التجارة العالمية منذ القدم .
 )6إنقسام الوطن العربى إلى دول مختلفة المساحة وعدد السكان .
 )7حدوث مشكلة فلسطين .
 )8حدوث مشكلة جنوب السودان ( دارفور ) .
 )9أهمية الحدود الطبيعية للوطن العربى .
 إحاطة الوطن العربى بحدود طبيعية . )11تسمية هضبة الشطوط بهذا االسم .
 )11كثرة السكان فى السهول الفيضية .
 )12خصوبة تربة السهول الفيضية فى الوطن العربى .
 )13أهمية الواحات بالوطن العربى .
 )14أهمية األودية الجافة بالوطن العربى .
 )15للتضاريس أثر كبير فى وحدة الوطن العربى .

(

)

(

)
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 )16للجبال على سطح األرض أهمية .
 )17إرتفاع درجة الحرارة من معظم مساحة الوطن العربى .
 وقوع معظم مساحة الوطن العربى فى المنطقة المدارية الحارة . )18ارتفاع درجة الحرارة طول العام جنوب الوطن العربى .
 )19سقوط األمطار صيفا ً على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ( اليمن ).
 )21تغطى الثلوج قمم بعض الجبال العالية فى الوطن العربى .
 )21سفوح جبال أطلس المواجهة للبحر ( للرياح ) أغزر مطرً ا من السفوح الداخلية .
 )22سقوط األمطار على الجهات الساحلية الشمالية للوطن العربى شتا ًءا .
 )23عدم سقوط األمطار شمال الوطن العربى صيفا ً .
 )24تنوع النبات الطبيعى فى الوطن العربى .
 )25تقع ( نمو ) الغابات المدارية فى أقصى جنوب الوطن العربى .
 )26يقع ( نمو ) الغابات المعتدلة فى شمال الوطن العربى .
 )27أهمية أشجار السنط .
 )28أهمية أشجار الغابات المدارية .
 )29تدرج حشابش الساڤانا فى الطول كلما ابتعدنا عن خط االستواء .
 )31تعد السودان من أهم المناطق الرعوية فى الوطن العربى .
 )31ارتفاع معدل المواليد فى الوطن العربى .
 )32انخفاض معدل الوفيات فى الوطن العربى .
 )33ارتفاع نسبة الوفيات فى الصومال والسودان .
 )34تؤثر الهجرة فى نمو السكان .
 )35ارتفاع الكثافة السكانية فوق مرتفعات اليمن ولبنان .
 )36ارتفاع كثافة السكان فى الوادى والدلتا بمصر .
 )37ارتفاع الكثافة السكانية فى المدن .
 )38تناقص عدد سكان البدو فى السنوات االخيرة .
 )39تناقص سكان الريف فى الوطن العربى .
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 )41سكان الحضر ( المدن ) فى زيادة مستمرة .
 )41ارتفاع نسبة اإلعالة فى الوطن العربى .
 )42ظهور ما يعرف باالحياء العشوابية .
 )43مكانة المرأة المتميزة فى الوطن العربى .

س : 5ما النتائج المترتبة على :
 )1الموقع الفلكى للوطن العربى .
 )2الموقع الجغرافى للوطن العربى .
 )3تنوع األقاليم المناخية والنباتية بالوطن العربى .
 )4أهمية موقع الوطن العربى االستراتيجية واإلقتصادية .
 )5استيالء االستعمار األوروبى على معظم أجزاء الوطن العربى .
 )6تحكم الوطن العربى فى مضايق وممرات مابية مهمة .
 )7تنوع المناخ فى الوطن العربى .
 )8ارتفاع جبال لبنان ارتفاعا ً شاهقا ً .
 )9مواجهة سفوح جبال أطلس األمامية للرياح .
 )11وقوع معظم السودان فى األقليم المدارى .
 )11تزايد االحياء العشوابية حول المدن .
 )12استمرار الهجرة من الريف إلى المدن .
 )13اهتمام الوطن العربى بالمرأة .

س : 6قـــارن :
 )1السهول الفيضية والسهول الساحلية
 )2المناطق الساحلية – المناطق الداخلية
 )3الحشابش الحارة و الحشابش المعتدلة
 )4الغابات المدارية والغابات المعتدلة
 )5مناطق مرتفعة الكثافة  -مناطق متوسطة الكثافة  -مناطق منخفضة الكثافة  -مناطق نادرة الكثافة
 )6البدو الرحل – الريفيون – الحضر
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س : 7اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :
 -1من الجبال اإللتوابية ..................

( الشام – أطلس – عمان )

 -2من هضاب الجناح األسيوى هضبة .................
( نجد – بادية الشام – حضر موت – كل ما سبق )
 -3من السهول الساحلية الغنية بالطاقة .............
( البحر المتوسط – البحر األحمر – وادى النيل )
 -4توجد سهول دجلة والفـرات فى  ( ..................مصر – العراق – األردن )
 -5تقع هضبة الشطوط بين سالسل جبال ..........

( أطلس – عمان – الشام )

 -6تقع هضبة حضر موت فى  .................شبه الجزيرة العربية .
( شمال – جنوب – شرق )
 -7تقع دولة جزر القمر فى المحيط  ( .................األطلنطى – الهادى – الهندى )
 -8يمر فى فى غرب الوطن العربى خط طول ربيسى ( االستواء – مدار السرطان – جرينتش )
 -9يضم الجناح األسيوى دولة .................

( ) 13 ، 12 ، 11 ، 11

 -11تتميز المناطق القارية بارتفاع درجة الحرارة فى فصل .................
( الشتاء – الخريف – الصيف )

س : 8ما المقصود
 -الموقع الفلكى

 -الموقع الجغرافى

 -أهمية استراتيجية

س : 9حدد العوامل التى ساعدت على تشكيل كل ظاهرة :
 )1هضبة اليمن

 )2جبال الشام

 )3جبال زاجروس

 )4بحر الرمال العظيم

 )5جبال البحر األحمر

س : 11إلى أى األقاليم المناخية تنتمى النباتات اآلتية :
 )1أشجار السنط

 )2أشجار األرز

 )3الصنوبر

 )4البلوط الفلينى
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س : 11إلى أى الدول العربية تنتمى الظواهر الجغرافية اآلتية :
 )1واحة الكفره

 )2وادى العالقى

 )3واحة سيوة

 )4نهرى جوبا وشبيلى

 )5بحر الرمال العظيم

س : 12ما العالقة بين :
 )1نهر النيل والثقافة فى قلب أفريقيا .
 )2اتجاه الكتلة الجبلية وتوزيع كمية المطر .
 )3المسطحات المابية والمناخ فى الوطن العربى .

املشكلة السكانية
التعريف

 :هى عدم التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة .

األسباب

 -1 :دول عربية لديها فابض سكانى وقلة فى الموارد مثل سوريا – لبنان – مصر
 -2دول عربية لديها نقص سكانى وزيادة فى الموارد مثل دول الخليج وليبيا .

الحلول

:

 -1تشجيع انتقال االفراد من الددول التدى لدديها فدابض فدى العمالدة إلدى الددول التدى
لديها نقص فى العمالة .
 -2انشاء مشاريع كبيرة فى دول الفابض السكانى .
 -3نشر الوعى بخطورة الزيادة السكانية فى دولة الفابض السكانى .
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أمامك خريطة صماء للوطن العربى اكتب مدلول األرقام :
 -1البحر المتوسط
 -6مضيق هرمز

1

6

 -2مضيق جبل طارق

8

 -7المحيط الهندى

3

 -3البحر األحمر

4

 -8إقليم مناخى األقليم الصحراوى
 -4دولة السودان

7

 -9إقليم نباتى الغابات المدارية
 -5دولة الجزابر
 -11جبال أطلس

انظر الخرائط فى البوكليت

9

11
5

2
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ثانيًا التاريخ
س : 1ضع عالمة (  )أو خطأ مع تصويب الخطأ :
 -1عرف العام الذى ولد فيه الرسول ( )بعام الفيل .

(

)

 -2يمتد نسب الرسول ( )إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم .

(

)

 -3مكث الرسول ( )فى بيت حليمة السعدية ثالث سنوات .

(

)

 -4عرف الرسول ( )فى شبابه بالصادق األمين .

(

)

 -5خرج الرسول ( )مع عمه أبو طالب للتجارة فى سن الخامسة عشرة .

(

)

 -6بعث الرسول ( )فى سن األربعين من عمره .

(

)

 -7استمرت الدعوة السرية أربع سنوات .

(

)

 -8قاطعت قريش الرسول ( )وأصحابه مدة عامين .
 -9كان اإلسراء والمعراج تثبيتا ً وتكريما ُ للرسول (. )

(

)

(

)

 -11أعلن الرسول ( )الدولة بمكة .

(

)

 -11مهد الرسول ( )للهجرة ببيعتى العقبة األولى والثانية .

(

)

 -12تحمل الرسول ( )وأصحابه الصعاب فى سبيل نشر الدعوة .

(

)

 -13يقتصر دور المسجد فى اإلسالم على العبادة فقط .

(

)

 -14تمت بيعة العقبة األولى فى العام الثانى عشر من البعثة .

(

)

 -15انهزم المسلمون يوم أحد لقلة عددهم .

(

)

 -16فتح عبد هللا بن أبى السرح إفريقية فى عهد عمر بن الخطاب .

(

)

 -17قاد خالد بن الوليد جيوش المسلمين فى معركة اليرموك .
 -18كلف أبو بكر الصديق زيداً بن حارثة بجمع القرآن الكريم .

(

)

(

)

 -19سعى على بن ابى طالب رضى هللا عنه ليتولى الخالفة بعد عثمان رضى هللا عنه .
(

)

 -21يمتد نسب الرسول ( )إلسماعيل بن إبراهيم عليه السالم .

(

)

 -21أقام النبى ( )مع أمه حتى الثامنة .

(

)

 -22بعث الرسول ( )فى سن األربعين .

(

)
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 -23رحبت قريش بالدعوة اإلسالمية .

(

)

 -24سمى العام الذى ماتت فيه السيدة خديجة وأبو طالب بعام الفيل .

(

)

 -25مهد الرسول ( )للهجرة ببيعتى العقبة األولى والثانية .

(

)

 -26دخلت عبادة األصنام شبه الجزيرة العربية بعد دين سيدنا إبراهيم .

(

)

 -27احتل الفرس مصر والشام .

(

)

 -28الحنيفية هى عبادة هللا على دين إبراهيم .

(

)

 -29تم اختيار عمر بن الخطاب خليفة للمسلمين فى سقيفة بنى ساعدة .

(

)

 -31جمع القرآن كان أول أعمال أبى بكر الصديق بعد توليته الخالفة .

(

)

 -31لم يشارك عثمان بن عفان فى غزوة بدر بسبب مرضه .

(

)

 -32كانت معركة نهاوند بقيادة النعمان بن مقرن .

(

)

 -33اتخذ عمر بن الخطاب من بعثة الرسول ( )بداية للتقويم اإلسالمى .

(

)

 -34نقل على بن أبى طالب مقر الخالفة إلى دمشق .

(

)

 -35استشهد على بن أبى طالب على يد عبد الرحمن بن ملجم .

(

)

س : 2بم تفسر :
 )1إختيار هللا تعالى شبه الجزيرة العربية مه ًدا لرسالة محمد (. )
 )2المكانة المتميزة لشبه الجزيرة العربية .
 )3شهرة أسواق العرب .
 )4كان العالم فى حاجة إلى مجا محمد (. )
 )5إرسال الرسول ( )إلى ديار بنى سعد فى البادية .
 )6محاربة قريش للدعوة اإلسالمية .
 )7أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة .
 )8عرض الرسول ( )نفسه على الوفود العربية فى موسم الحج .
 )9سعت قريش لمنع الرسول ( )من الهجرة إلى المدينة .
 )11نجاح خطة الرسول ( )فى الهجرة .
 )11أهمية المسجد فى اإلسالم .
 )12آخى الرسول بين المهاجرين واألنصار .
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 )13كتابة الرسول ( )للصحيفة .
 )14هزيمة المسلمين فى أحد .
 )15مبايعة المسلمين للرسول ( )بيعة الرضوان .
 )16كان صلح الحديبية نصراً مبينا ً للمسلمين .
 )17إختيار أبو بكر خليفة للمسلمين .
 )18تعرض األمة اإلسالمية للخطر بعد وفاة الرسول (. )
 )19لقب عمر بن الخطاب بالفاروق .
 )21إنشاء عمر بن الخطاب للمدن .
 )21قيام عمر بن الخطاب بتولية قيادة الجيش فى الشام ألبى عبيدة بن الجراح .
 )22أهمية معركة نهاوند (تسميتها بفتح الفتوح)
 )23تردد عمر بن الخطاب فى فتح مصر
 )24رغبة عمرو بن العاص فى فتح مصر .
 )25لم يشارك عثمان بن عفان فى غزوة بدر .
 )26إهتمام عثمان بن عفان بإنشاء األسطول اإلسالمى .
 )27عثمان بن عفان يستحق أن يكون خليفة للرسول (. )
 )28اهتم عثمان بن عفان بكتابة القرآن فى مصحف واحد .
 )29فتح جزيرة قبرص عام  28هـ
 )31حدوث موقعة ذات الصوارى  34هـ
 )31لم يشارك على بن أبى طالب فى غزوة تبوك .
 )32كان على بن أبى طالب نموذجا ً وقدوة فى الزهد .
 )33نقل على بن أبى طالب مقر الخالفة إلى الكوفة بالعراق
 )34اقام على بن ابى طالب نظام الشرطة
 )35رفض على بن ابى طالب الخالفة عندما عرضت عليه .
 )36كان النظام القبلى هو النظام السابد فى شبه الجزيرة العربية .
 )37اختيار الرسول ( )الحبشة لهجرة المسلمين .
 )38قيام الرسول ( )برحلة الطابف .
 )39اعتبار دار بن األرقم أول مدرسه فى اإلسالم .

A
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س : 3أكمـل ما يلى :
 )1من صفات شيخ القبيلة  ................و  ................و ................
 ) 2إحتلددددت الددددروم بعددددض الدددددول مثددددل  ...............و  ...............وكددددذلك الفددددرس احتلددددت
 ...............و ................
 ) 3قامت فى شبه الجزيرة مجموعة من الممالك مثل  ...............و  ...............فى الجنوب ،
ودول  ................و  ..............فدددددددى الشدددددددمال وكدددددددذلك مددددددددن مثدددددددل  ..............و
 ................فى الغرب .
 )4انتشرت  ................و  ............ ....فى أجزاء قليلة من شدبه الجزيدرة العربيدة

والقليدل

منهم على .................
 ) 5الحنيفيون هم الذين عبدوا هللا على دين  ................عليه السالم .
 )6انقسم المجتمع العربى قديما ً إلى  ..............يسكنوا الصحراء و  ..............سكنوا المدن .
 ) 7حظدى بعدض النسداء بمكاندة عاليده مثدل السديدة  .............و  .............التدى مارسدت مهنددة
الطب .
 )8ولد النبى ( )فى  ................عام  ................م وعرف بعام .................
 )9أقام الرسول مع أمه حتى بلغ سن  ...............وعندما ماتت كفله جده .....................
 )11تعلدددددم الرسدددددول مدددددن حرفدددددة الرعدددددى - ................ - ................ - ................
................
 ) 11أنجبددددت السدددديدة خديجددددة ولدددددان همددددا  ................و  ................وأربددددع بنددددات هددددم
................. - ................ - ................ - ................
 ) 12ذهبت السيدة خديجة إلى  .................والذى أخبره بأنه نبى هذه األمة .
 )13ساند الرسول ( )فى دعوته عمه  .................بينما حاربه عمه .................
 )14أول مدددن أسدددلم مدددن الرجدددال  .................ومدددن الصدددبيان  .................ومدددن المدددوالى
. .................
 )15مرت دعوة الرسول ( )بـ  .................مراحل .
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س : 4اكتب ما تدل عليه العبارات التالية :
 )1دولة إعترفت بالمسيحية دي ًنا رسميًا للبالد .

()......................

 )2أشهر أسواق العرب .

()......................

 )3دولة انتشر بها عبادة البقر والزواحف .

()......................

 )4جماعة من الناس ينتمون ألصل واحد .

()......................

 )5دولتين تحدث عنهما القرآن .

()......................

 )6ما ينزله هللا على األنبياء عن طريق جبريل .

()......................

 )7العام الذى أراد به أبرهه الحبشى هدم الكعبة .

()......................

 )8العام الذى فقد فيه الرسول ( )عمه وزوجته .

()......................

 )9أختار الرسول ( )بيته ليكون أول مدرسه فى اإلسالم .

()......................

 )11مكان جنوب مكة اختبأ فيه الرسول ( )وأبو بكر أثناء هجرتهما للمدينة .
()......................
 )11حمالت وجهها الرسول ( )ضد المشتركين ولم يحضرها .

()......................

 )12صلح عقد بين قريش والرسول ( )وقد وجد فيه الرسول نصرً ا سياسيًا كبيرً ا .
()......................
 )13نظام اتبعه المسلمون فى اختيار الخلفاء الراشدين يقوم على الترشيح واالنتخاب .
()......................
 )14المدينة التى بقى فيها عمرو بن العاص ينتظر إمدادات عمر بن الخطاب .
()......................
 )15عاصمة الفرس التى فتحها المسلمون .

()......................

 )16شكل من أشكال الحكدم أقدره المسدلمون بعدد وفداة الرسدول ( )يقدوم علدى اختيدار مدن يتدولى
أمور المسلمين فى الدين والدنيا نيابة عن الرسول .

()......................

 )17قبابل عربية ارتدت عن اإلسالم بعد وفاة الرسول ورفضت دفع الزكاة واتبعت مدعى النبوة.
()......................
 )18فبة من جيش على خرجوا عليه ورفضوا التحكيم وحاربوه وقتلوه .
()......................
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 )19هم أهل يثرب الذين بايعوا الرسول وآووه ونصروه بأموالهم وأنفسهم .
()......................
 )21الذين خرجوا من ديارهم من مكة إلى المدينة بهدف نشر الدعوة اإلسالمية .
()......................

س : 5لمن تنسب األعمال ( من هـو ) :
 -1أرضعت الرسول ( )وأقام عندها  4سنوات .

()......................

 -2أول الصبية إسالمًا وأول فدابى فى اإلسالم .

()......................

 -3أول سفير فى اإلسالم .

()......................

 -4دليل الرسول ( )فى الهجرة .

()......................

 -5كلفه الرسول ( )بتتبع أخبار المشركين أثناء الهجرة إلى يثرب )......................( .
 -6كان يرعى األغنام ليخفى آثار األقدام أثناء وجود الرسول فى غار ثور .
()......................
 -7كانت داره أول مدرسة فى اإلسالم .

()......................

 -8أشار على الرسول ( )بمكان غزوة بدر .

()......................

 -9قابد قريش الذى هزم المسلمين يوم أحد .

()......................

 -11عم النبى الذى استشهد فى أحد .

()......................

 -11طمأن محم ًدا بعد أن نزل عليه الوحى بأنه سيكون نبى هذه األمة .
()......................
 -12أشار على الرسول ( )بحفر خندق حول المدينة .

()......................

 -13أشار على أبى بكر الصديق بجمع القرآن .

()......................

 -14قام بكتابة أول مصحف أمر به أبو بكر .

()......................

 -15أرسله الخليفة أبو بكر فى قيادة الجيش إلى الشام وكان ذلك أول أعماله .
()......................
 -16أرسله أبو بكر لفتح دمشق وسط بالد الشام .

()......................

 -17قاد جيوش المسلمين فى القادسية .

()......................
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 -18قاد جيوش الفرس وقتل فى معركة القادسية .

()......................

 -19أول خطيب فى اإلسالم .

()......................

 -21والى مصر الذى تولى قيادة االسطول فى معركة ذات الصوارى .
()......................
 -21فتح جزيرة قبرص  28هـ بأمر من الخليفة عثمان بن عفان .

()......................

 -22فتح أرمينية عام  25هـ .

()......................

 -23الخليفة الذى أنشأ أول أسطول إسالمى .

()......................

 -24أنشأ الدواوين .

()......................

 -25ارسله أبو بكر لفتح حمص شمال بالد الشام .

()......................

س : 6ما النتائج
 )1إنتشار القبابل المتفرقة فى شبه الجزيرة العربية ؟
 )2هجرة الرسول من مكة إلى المدينة ؟
 )3عرض الرسول ( )نفسه على وفود القبابل فى موسم الحج ؟
 )4صلح الحديبية ؟
 )5مخالفة الرماه أوامر الرسول فى غزوة أحد ؟
 )6بيعة العقبة األولى ؟
 )7بيعة العقبة الثانية ؟
 )8وفاة الرسول ( )دون أن يعين خليفة له ؟
 )9انتصار المسلمين فى معركة نهاوند  21هـ ؟
 )11معركة ذات الصوارى  34هـ ؟
 )11الفتوحات اإلسالمية فى عهد عثمان بن عفان ؟

ملحوظة :
المقارنة بين الغزوات فى البوكليت
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اإلجـابات
أو ًال  :اجلغرافيـا
س : 1أكمـل العبارات اآلتية :
 -1الهندى  12 -جنوبًا  44 -شرقا ً

39;5 -2

 -3باطنية و خارجية .

 -4التوابية  -اإلنكسارية  -ثورات بركانية .

 -5مابية  -هوابية

 -6أطلس – تونس

 -7جبال إنكسارية

 -8الواحات – الخارجة  -سيوة

 -9األودية الجافة – وادى العالقى

 -11تكوينات رملية

 -11مدارية – معتدلة

 -12معتدلة (أستبس) -حاره (سافانا)

: 2;6 -13

385 -14مليون نسمة

: 5;3 -15

 -16نهر النيل .

 -17الرعى

:45 -18

 -19الزراعة وتربية الحيوانات .

:55 -21

 -21لغة واحدة ومكان واحد

 -22العالم القديم  -أفريقيا  -أسيا

 -23الهندى  -األطلنطى

 -24جزر القمر –  44شرقا ً  °12 -جنوبًا

 -25الفرعونية  -الرافدين

 -26فلسطين – سبته  -مليله

 -27المغرب – تونس – الجزابر

 -28هضبة الشطوط

 -29الحجاز فى الشمال – عسير فى الوسط – اليمن بالجنوب
 -31البحر األحمر – الشام
 -31هضبة اليمن
 -32بادية الشام فى الشمال – نجد فى الوسط – حضر موت فى الجنوب
 -33الموقع بالنسبة لدوابر العرض والقرب أو البعد عن المسطحات المابية والتضاريس .
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س : 2اذكر المصطلح الجغرافى :
 -1جبال إنكسارية

 -2الواحات

 -3األودية الجافة

 -4تكوينات رملية

 -5جبال أطلس

 -6اإلقليم الصحراوى

 -7إقليم البحر المتوسط

 -8أشجار السنط

 -9حشابش السافانا

 -11النمو السكانى

 -11التعداد السكانى

 -12الهجرة

 -13المشكلة السكانية

 -14البدو الرحل

 -15أحياء عشوابية

 -16اإلعالة

 -17األمية

 -18جزر القمر

 -19سهول ساحلية

 -21تعرية هوابية

 -21الزيادة الطبيعية

 -22تعرية مابية

 -23سهول ساحلية

س : 3ضع عالمة (  ) أو عالمة ( × ) مع التصويب :
 77 ) × ( -1خط طول

 ) × ( -2األفريقية

)  ( -3

)  ( -4

)  ( -5

 ) × ( -6إلتوابية

 ) × ( -7البحر المتوسط

 ) × ( -8هضبة أفريقيا الشمالية

 4 ) × ( -9أقاليم

)  ( -11

 ) × ( -11أغزر

 ) × ( -12إقليم البحر المتوسط

 ) × ( -13ترتفع

)  ( -14

)  ( -15

 ) × ( -16يعانى

)  ( -17

 ) × ( -18المدن

 ) × ( -19تناقص

 ) × ( -21مثل السودان – الصومال

)  ( -21

 ) × ( -22طوال العام

 ) × ( -23مضيق باب المندب

 ) × ( -24اإللتوابية

)  ( -25

 ) × ( -26الباطنية

 ) × ( -27فى مصر

 ) × ( -28لم تقف

)  ( -29
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س : 4بم تفسر
 )1الحضــارية  :قامت على أرضه العديد من الحضارات ( الحضارة المصرية القديمة –
حضارة بالد الرافدين بالعراق – حضارات بالد الشام )
الدينيــــــــة :

 -1مهداً للديانات السماوية الثالثة ( اليهودية – مسيحية – إسالمية )
 -2بها أماكن مقدسة مثل ( الكعبة بالسعودية – كنيسة المهد  +بيت المقدس
بفلسطين ) يقصدها الناس للزيارة فأكسبه قيمة روحية فى نفوس معظم سكان
العالم .

 -1 )2تنوع موارده االقتصادية بسبب تنوع األقاليم المناخية والنباتية به .
 -2تنوع مصادر الطاقة به ( بترول – غاز طبيعى )
 -3إشرافه على  3أذرع مابية ( البحر األحمر – البحر المتوسط – الخليج العربى ) لهدا دورً ا
فى التجارة العالمية .
 -4تحكمه فى التجارة العالمية منذ القدم لموقعه المتوسط بين قارات العالم .
 -5تحكمه فى طرق المالحه العالمية لتحكمه فى  4ممرات مابية هامة ( مضيق جبل طارق
– قناة السويس – مضيق هرمز – مضيق باب المندب )
 -1 )3إشرافه على بحار وخلجان هامة .
 -2تحكمه فى طرق المالحة العالمية لتحكمه فى  4ممرات مابية و قناة السويس .
 )4نظرً ا ألهميته االقتصادية واالستراتيجية .
 -1 )5لموقعه المتوسط بين قارات العالم .
 -2إلشرافه على  3أذرع مابية لها دوراً فى التجارة العالمية ( البحر األحمر – البحر المتوسط
– الخليج العربى ).
 -3الشرافه على  4ممرات مابية وقناة السويس .
 )6لتعرضه لالستعمار االوروبى الذى قسمه إلى دول مختلفة المساحة و السكان يفصلها عن
بعضها حدود سياسية مصطنعه .
 )7لسعى القوى االستعمارية بإقامة كيان إستيطانى على أرضها لتقضى على الوحدة العربية .
 )8لسعى القوى االستعمارية لتقسيم السودان لإلستيالء على خيراتها .

A
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 -1 )9حافظت على الشخصية العربية للوطن العربى .
 -2ساعدت ( البحار والمحيطات ) على اتصاله بالعالم الخارجى .
 )11إلنتشار مجموعة من البحيرات المالحة فوق سطحها و التى تعرف بإسم الشطوط .
 )11حيث التربة الخصبة الصالحة للزراعة .
 )12ألنها مكونة من ترسيب المواد العالقة بمياه األنهار .
 -1 )13يعيش بها اإلنسان .

 -2ويربى الحيوانات .

 -3ويزرع بعض المحاصيل الزراعية بها .
 -1 )14الحصول منها على المياه الجوفية .
 -2تستخدم كطرق للمواصالت .
 )15حيث الجبال والهضاب والبحار لم تقف عابقا ً أمام الوحدة العربية بل :
 -1حافظت على شخصيته العربية .
 -2ساعدت بحاره على االتصال بالعالم الخارجى
 -1 )16تحافظ على توازن األرض أثناء دورانها .
 -2مصدر للكثير من الثروة المعدنية .
 )17لموقعه الفلكى حيث يمتد بين دابرتى عرض  2جنوبا ً -

١
٢

 37ش مما أدى إلى وقوع

معظمه فى المنطقة المدارية الحارة .
 )18بسبب قربه من خط االستواء حيث تكون أشعة الشمس عمودية عليه .
 )19إلنه يقع ضمن االقليم المدارى ذو المطر الصيفى .
 )21بسببب عامل االرتفاع حيث كلما ارتفعنا  151متر عن مستوى سطح البحر تقل درجة الحرارة
درجة واحدة مبوية .
 )21ألنها فى مواجهة الرياح المحملة ببخار الماء فعندما تصطدم بالجبال ترتفع إلى أعلى فتبرد
وتتكاثف وتسقط األمطار الغزيرة على سفوحها األمامية .
 )22لهبوب الرياح العكسية الغربية الممطرة شتا ًءا .
 )23لهبوب الرياح التجارية الجافة .
 )24الختالف الظروف المناخية ( حرارة والمطر )

الدراسات اإلجتماعية

A

2nd Preparatory
 )25حيث االقليم المدارى ذو المطر الصيفى الغزير
 )26حيث إقليم البحر المتوسط ذو المطر الشتوى الغزير
 )27أشجار السنط  :يستخرج منها الصمغ العربى
 )28من أهم األشجار :السنط التى يستخرج منها الصمغ العربى
الماهوجنى يستخدم فى صناعة األثاث نظراً لصالبته .
 )29حسب كمية األمطار حيث كلما إبتعدنا عن خط االستواء تقل كمية األمطار من الجنوب للشمال.
 )31حيث حشابش الساڤانا تشغل مساحة كبيرة منها .
 )31بسبب ارتفاع معدل الخصوبة الذى يبلغ  3;6طفل للمرأة  -انخفاض معدل الوفيات .
 -1 )32التقدم الطبى وتحسن االحوال الصحية .
 -2االهتمام بالرعاية الطبية لألطفال .
 -3ارتفاع مستوى المعيشة .
 -1 )33انتشار االمراض واألوببة .
 -2قلة الرعاية الصحية .
 -3انتشار الحروب .
 -1 )34يزيد سكان الدول المستقبلة للمهاجرين مثل دول الخليج العربى .
 -2يقل سكان الدول التى يهاجر أهلها مثل السودان والعراق .
 )35العتدال المناخ
 -1 )36العتدال المناخ

 -2خصوبة التربة

 -3وفرة المياه

 -1 )37ارتفاع مستوى المعيشة .
 -2وفرة الخدمات والمرافق .
 -3وفرة فرص العمل .
 -1 )38هجرة الكثير منهم إلى الريف والمدن وتفضيلهم حياة االستقـرار .
 -2تحويل عدد كبير منهم للعمل فى التعدين .
 -3تعمل الكثير من الدول العربية على توطينهم واستقرارهم .
 )39بسبب الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن .

 -4قيام الزراعة

الدراسات اإلجتماعية
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 )41بسبب

 -1قيام المدن البترولية فى دول الخليج .
 -2الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن .
 -3إنشاء المدن الصناعية فى مصر مثل ( العاشر من رمضان )

 )41بسبب

 -2قلة مشاركة المرأة فى سوق العمل .

 -1ارتفاع معدالت االنجاب .

 -3ارتفاع نسبة الشباب فى المدارس والجامعات .

 )42بسبب

 -1زيادة الهجرة من الريف إلى المدن .
 -2تنشأ دون تخطيط حول المدن .

 -1 )43اتاح لها المجتمع فرصة كبيرة للتعليم و العمل .
 -2زادت نسبة االناث فى التعليم االبتدابى إلى . : 77
 -3زادت نسبة مشاركة المرأة فى العمل مثل المعلمة والمهندسة والطبيبة والقاضية والوزيرة .

ما النتائج المترتبة على :
 -1 )1إلمتداده بين دابرتى عرض  2جنوبا ً -

١
٢

 37شماالً أدى :

١

أ  -مرور  39دابرتى عرض به .
٢

ب -مرور دوابر عرض ربيسية – مدار السرطان فى شماله – الدابرة االستوابية فى جنوبه
جـ  -وقوع معظمه فى المنطقة المدارية الحارة ما عدا االجزاء الشمالية فى المنطقة المعتدلة.
 -2وإلمتداده بين خطى طول  17غـ  61 -شرقا ً أدى إلى :
أ – مرور  77خط طول به .
ب -مرور خط الطول الربيسى ( خط جرنيتش ) بغربه .
)2

 -1تحكمه فى طرق التجارة العالمية .
 -2تحكمه فى ممرات مابية تجارية هامة مثل ( مضيق جبل طارق – باب المندب –
مضيق هرمز وقناة السويس ).

)3

 -1تنوع موارده االقتصادية .
 -2زادت من أهمية موقع الوطن العربى االقتصادية .

 )4تعرضه لالستعمار األوروبى الذى قسمه إلى عدة دول مختلفة المساحة وعدد السكان لالستيالء
عليه ونهب خيراته .

الدراسات اإلجتماعية
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)5

 -1تقسيم الوطن العربى إلى عدة دول مختلفة فى المساحة وعدد السكان .
 -2ظهور مشكالت سياسية مثل مشكلة ( جنوب السودان – فلسطين ).

)6

 -1تحكمه فى طرق المالحة العالمية .
 -2زادت من أهمية موقع الوطن العربى االقتصادية واالستراتيجية .

 )7تنوع النبات الطبيعى والمحاصيل الزراعية به .
 )8يغطى قمم الجبال الثلوج .
 )9سقوط االمطار بغزارة على سفوحها األمامية وقلتها فى السفوح الداخلية .
 -1 )11سقوط عليها األمطار صيفا ً .
 -2ارتفاع درجة الحرارة صيفا ً وانخفاضها شتا ًءا .
 )11زيادة مشاكل المدن الكبرى مثل  :البطالة والتلوث واالمية وانتشار الجرابم .
 )12ظهور األحياء العشوابية حول المدن الكبرى .
 -1 )13ارتفاع مكانة المرأة .
 -2اتاحة فرص كبيرة للتعليم .
 -3زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل .

 )1السهول الفيضية والسهول الساحلية

سهول ساحلية

سهول فيضية

سددهول رسددوبية خصددبة تكونددت مددن سددددهول رسددددوبية خصددددبة منبسددددطة تقددددع

التعريف

ترسدديب المددواد العالقددة بميدداه األنهددار بالقرب من البحار و المحيطات .
وهى صالحة للزراعة .
سهول نهرا دجلة و الفرات بالعراق

سددددهول البحددددر المتوسددددط وهددددى صددددالحة

سدددددددهول نهدددددددرا جوبدددددددا و شدددددددبيلى للزراعة

أمثلة

بالصومال .

سدددهول البحدددر األحمدددر ويسدددتخرج منهدددا

سهول نهر األردن باألردن.

مصادر الطاقة و الثروات المعدنية .

سهول نهر النيل بمصر و السودان.

الدراسات اإلجتماعية
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 )2المناطق الساحلية – المناطق الداخلية

وجه املقارنة

التعريف
املناخ
أمثلة

املناطق الساحلية = املناخ الساحلى

املناطق الداخلية = املناخ القارى

هددى المندداطق القريبددة مددن المسددطحات هدددددى المنددددداطق البعيددددددة عدددددن تدددددأثير
المابية .هى المناطق الساحلية

المسطحات المابية = المناطق القارية

اعتدال المناخ صيفا ً وشتاءاً

تتميز بارتفاع درجة الحرارة صيفا ً فى
النهار وانخفاضها شتاءاً ليالً

المناطق الساحلية

المناطق الصحراوية

اسكندرية – طرابلس  -بيروت

مثل الرياض  -أسوان

 )3الحشائش الحارة والحشائش المعتدلة

وجه المقارنة الحشائش الحارة ( الساڤانا )
الموقع

الحشائش المعتدلة ( اإلستبس )

جنوب الوطن العربى

شمال الوطن العربى

شمال الغابات المدارية

بين إقليم البحر المتوسط واإلقليم
الصحراوى

الخصائص
النباتية

تزدهر صيفا ً وتتدرج فى الطول
من الجنوب للشمال
ا – حيوانات أكلة العشب

أهم الحيوانات

تزدهر شتاءاً وتجف صيفا ً

(الزراف والفيلة)
ب -حيوانات اكلة اللحوم
( أسود – نمور )

يربى عليها األغنام – الماعز – األبقار

الدراسات اإلجتماعية
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 )4الغابات المدارية والغابات المعتدلة
وجه المقارنة
الموقع
االمطار
االشجار
=
النبات الطبيعى
الخصائص
النباتية

الغابات المعتدلة

الغابات المدارية

أقصدددى جندددوب الدددوطن العربدددى حيدددث فى شدمال الدوطن العربدى حيدث إقلديم البحدر
المتوسط وتنتشر منحدرات الجبال
االقليم المدارى
( أطلس – بالد الشام – وشمال العراق )
أمطار شتوية غزيرة

أمطار صيفية غزيرة

البلوط الفلينى
السنط ← يستخرج منها الصمغ العربى الصنوبر
األرز الذى إتخذته لبنان شعاراً لها
تتدرج أشجارها فى الكثافة من الجنوب
للشمال حسب كمية المطر

مقاومة الجفاف

 )5مناطق مرتفعة الكثافة  -مناطق متوسطة الكثافة  -مناطق منخفضة الكثافة  -مناطق
نادرة الكثافة
مناطق مرتفعة الكثافة مناطق متوسطة الكثافة

مناطق منخفضة الكثافة

مناطق نادرة الكثافة

وادى النيل والددلتا فدى سددددددواحل بددددددالد الشددددددام هضدددددبة الشدددددطوط فدددددى الصحارى العربية مثل
الصدددددددددحراء الكبدددددددددرى
الجزابر شمال ليبيا
وشمال افريقيا
مصر
وصحراء شدبه الجزيدرة
اقليم مريوط
العربية .
شمال سيناء

 )6البدو الرحل – الريفيون  -الحضر
البدو الرحل

الريفيون

الحضر

يعيشون فى الصحارى

يعيشون فى القرى

يعيشون فى المدن

نسددبة قليلددة وهددم فددى تندداقص يمثلدددون  : 45مدددن سدددكان الدددوطن يمثلون  : 55مدن سدكان الدوطن
العربى وهم فى تناقص مستمر  .العربى وهم فى تزايد مستمر .
مستمر
يعيشدددون فدددى تنقدددل وترحدددال يعملدددددون فدددددى الزراعدددددة وتربيدددددة يعملددون فددى الصددناعة والتجددارة
بحثددددا ً عددددن المدددداء و العشددددب الحيوانددات واألعمددال التددى تتصددل والنقددددل والخدددددمات والوظددددابف
الحكومية .
بها .
ويعملون فى الرعى .

الدراسات اإلجتماعية
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س : 7اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :
 )1أطلس

 )2كل ما سبق

 )3البحر األحمر

 )4العراق

 )5أطلس

 )6جنوب

 )7الهندى

 )8جرينتش

12 )9

 )11الصيف

س : 8ما المقصود :
 الموقع الفلكى  :موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض . الموقع الجغرافى  :موقع المكان بالنسبة لليابس والماء . -أهمية استراتيجية  :األهمية وقت السلم والحرب واألزمات .

س : 9حدد العوامل التى ساعدت على تشكيل كل ظاهرة :
 ( )1ثورانات بركانية )

 ( )2حركات إنكسارية )

 ( )3حركات إلتوائية )

 ( )4تعرية هوائية )

 ( )5حركات إنكسارية )

س : 11إلى أى األقاليم المناخية تنتمى النباتات اآلتية :
 )1الغابات المدارية

 )2غابات معتدلة

 )3غابات معتدلة

 )4غابات معتدلة

س : 11إلى أى الدول العربية تنتمى الظواهر الجغرافية اآلتية :
 )1ليبيا

 )2مصـر

 )4الصومال

 )5بين مصر وليبيا

 )3مصـر

س : 12ما العالقة بين :
 )1ساعد نهر النيل على نقل الثقافة العربية واإلسالمية إلى قلب أفريقيا .
مطرا من الجهاب الداخلية .
 )2يؤثر إتجاه الكتلة الجبلية فى كمية المطر  ،فالجهات األمامية أغزر
ً
 )3تؤثر المسطحات المائية فى المناخ حيث الجهات القريبة من المسطحاتالمائية تتميز باعتدال
درجات الحرارة والجهات البعيدة (القارية) تتميز بارتفاع الحرارة .

الدراسات اإلجتماعية
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إجابة التاريخ
س : 1ضع عالمة (  )أو خطأ مع تصويب الخطأ :
( ( -1

( ( -2

 4 ) × ( -3سنوات

( ( -4

12 ) × ( -5

( ( -6

 3 ) × ( -7سنوات

 3 ) × ( -8سنوات

( ( -9

 ) × ( -11المدينة

(( -11

( ( -12

 ) × ( -13مقر للحكم – مدرسة لتعلم مبادئ الدين اإلسالمى
( ( -14

 ) × ( -15لعدم طاعة أوامر الرسول

 ) × ( -16فى عهد عثمان بن عفان

( ( -17

 ) × ( -18زيد بن ثابت
 ) × ( -19لم يسعى – لقد قال للناس عندما ذهبوا إليه ليبايعوه ال حاجدة لدى بدأمركم وأصدر علدى
عدمة تولية الخالفة .
(( -21

 ) × ( -21السادسة

(( -22

 ) × ( -23رفضت وعارضت

 ) × ( -24عام الحزن

)  ( -25

(( -26

 ) × ( -27الروم

(( -28

 ) × ( -29أبى بكر

 ) × ( -31إرسال جيش أسامة لبالد الشام

 ) × ( -31بسبب مرض زوجته

(( -32

 ) × ( -33هجرة الرسول

 ) × ( -34الكوفة

(( -35
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س : 2بم تفسر :
 )1ألنها هادبة وبعيدة عن الصراعات واالنحرافات التى كانت سابدة فى البالد األخرى .
 -1 )2موقعها المتميز على طريق التجارة بين الشام واليمن .
 -2لقيام أهل مكة برحلتى الشتاء لليمن والصيف الشام .
 ) 3ألنها كانت ميدان للتنافس التجارى والتنافس األدبى بين الشعراء والخطباء .
 -1 )4ليرشد الناس إلى عبادة الواحد
 -2لنشر العدل والتسامح والمساواة والرحمة .
 )5ألنه من عادات أشراف مكة إرسال أبنابهم للبادية ألن العيش فيها يكسبهم فصاحة اللسان وقدوة
البنيان ورجاحة العقل .
)6

 -1خوفا ً على مصالحها ومكانتها بين القبابل .
 -2خوفا ً على دين أباءهم وأجدادهم .

)7

 -1إزدياد إيذاء قريش للنبى وأصحابه .
 -2ألن ملكها النجاشى ال يظلم عنده أحد وهى أرض صدق .

)8

 -1ليدعوهم إلى اإلسالم
 -2ليطلب منهم النصرة والمساعدة لتبليغ رسالة ربه .

 )9ألنها أدركت خطورة تجمع المسلمين فى يثرب .
)11

 -1التخطيط الجيد

 -2السرية التامة

 -3اختيار القادرين على تنفيذ التخطيط
 -4توفيق هللا سبحانه وتعالى وعنايته برسوله صى هللا عليه وسلم .
)11

 -1يكون مقراً للحكم

 -2دار للعبادة

 -3تعليم مبادئ الدين اإلسالمى
 )12ليسود الحب واإلخاء والتعاون بين المسلمين .
 -1 )13لينظم حقوق وواجبات كل من يقيم فى المدينة مسلمين وغير مسلمين .
 -2تنظيم عالقة المسلمين باليهود .
 -3يحدد عالقة كل من يقيم فى المدينة بمن هم خارجها .

الدراسات اإلجتماعية
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 )14لمخالفة الرماة أوامر الرسول ( )فتركوا أماكنهم لجمع الغنابم .
 ) 15ألنه شاع أن عثمان بن عفدان قدد قتلتده قدريش عنددما أرسدله الرسدول ( )ليخبدرهم أنده قدادم
للعمرة وليس للقتال .
)16

 -1ألنه بدأ مرحلة نشر الدعوة عالم ًيا ومواجهة كل من يقف أمام تبليغها ونشر فضابلها .
 -2بدأ النبى فى إرسال الرسل لملوك ورؤساء العالم يدعوهم لإلسالم .

 -1 )17أكبر الصحابة سنا ً .

 -2أول من اسلم من الرجال .

 -3جهاده بنفسه وماله وأوالده من أجل اإلسالم .
 -4مشاركته فى كل الغزوات .
 -5رفيق الرسول ( )فى الهجرة .
 -6جعله الرسول ( )إمام للمسلمين فى الصالة أثناء مرضه صلى هللا عليه وسلم .
 -1 )18إرتداد البعض من القبابل عن اإلسالم

 -2إمتناع البعض عن دفع الزكاة .

 -3إدعاء البعض النبوة مثل مسيلمة الكذاب
 )19ألنه فرق بين الحق والباطل عندما سمع القرآن فى دار األرقم بن ابى األرقم ودخل اإلسالم.
 )21لتكون تجمعًا للمسلمين والجيوش .
 )21حتى ال يفتن الناس بانتصارات خالد بن الوليد .
 )22النتصار المسلمين على الفرس والقضاء نهابيا ً على دولتهم .
 )23إلنشغال جيوش المسلمين بمطاردة جيوش الفرس والروم
 )24ألن فتحها قوة للمسلمين وعونا ً لهم
 )25بسبب مرض زوجته حيث جلس بجوارها بأمر من الرسول .
 -1 )26صد هجمات الروم على سواحل مصر والشام .
 -2تأمين حدود الدولة اإلسالمية برً ا وبحرً ا .
 )27ألنه يتصف بالكرم وأنفق أمواال كثيرة لتجهيز جيش المسلمين وعلى الفقراء والمحتاجين .
 -1 )28بسبب دخول كثير من غير العرب فى اإلسالم .
 -2توحيد القراءات بين البلدان اإلسالمية .
 )29لوقف هجمات الروم على سواحل مصر والشام .

الدراسات اإلجتماعية

A

2nd Preparatory
 )31لقيام الروم بتجهيز جيش بحرى كبير ( 511سفينة) لمحاربة المسلمين .
 )31ألن الرسول ( )استخلفه على أهل المدينة
 -1 )32ألنه كان ال يأخذ من بيت المال إال قدر حاجته .
 -2كان يترك مقر الخالفة بالكوفة ويذهب لألسواق لشراء حاجاته بنفسه .
)33

 -1لتكون مقر للخالفة .
 -2ليسهل االنتقال والحركة إلى المدن اإلسالمية الجديدة بعد اتساع الدولة لكثرة الفتوحات .

)34

 -1للحفاظ على األمن وسالمة المواطنين .
 -2مالحقة الجناة والمفسدين والخارجين على القانون .

 )35ألنه كان زاه ًدا فى الدنيا ومقبالً على االخرة وقال ال حاجة لى بأمركم .
 )36ألنهدا كانددت عبددارة عددن قبابددل متفرقددة لكددل قبيلددة شدديخ يحكمهددا وفقددا للقددانون ويحدددد الحقددوق
والواجبات.
 )37ألن ملكها النجاشى كان ال يظلم عنده أحد وهى أرض مصدق .
 )38لرغبته ( ) فى مكان آخر للدعوة غير مكدة فقصدد الطدابف يلدتمس النصدره مدن قبيلدة ثقيدف
بعد أن فقد الرسول ( )عمه أبا طالب وزوجته خديجة اللذين كانا عو ًنا له على قومه .
 )39ألن الرسول ( )اختارها لتكون أول مكان لدراسة وتعليم مبادئ الدين الجديد وهو اإلسالم.

س : 3أكمـل ما يلى :
 )1من صفات شيخ القبيلة الحكمة و الشجاعة و الكرم
 )2إحتلت الروم بعض الدول مثل مصر و بالد الشام وكذلك الفرس احتلت العراق و اليمن .
 )3قامددت فددى شددبه الجزيددرة مجموعددة مددن الممالددك مثددل معييين و حمييير فددى الجنددوب  ،الحيييرة و
الغساسنة فى الشمال وكذلك مدن مثل مكة و يثرب فى الغرب .
 )4انتشرت اليهودية و المسيحية فى أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية والقليل منهم على الحنيفية.
 )5الحنيفيون هم الذين عبدوا هللا على دين إبراهيم عليه السالم .
 )6انقسم المجتمع العربى قديما ً إلى بدو يسكنوا الصحراء و حضر سكنوا المدن .
 )7حظى بعض النساء بمكانة عاليه مثل السيدة خديجة و زينب من بنى أود التى مارست مهنة الطب .
 )8ولد النبى ( )فى مكة يوم األثنين  12ربيع األول عام  571م وعرف بعام الفيل .

الدراسات اإلجتماعية

A

2nd Preparatory
 )9أقام الرسول مع أمه حتى بلغ سن السادسة وعندما ماتت كفلة جده عبد المطلب .
 )11تعلم الرسول من حرفة الرعى الصبر – التواضع – الشجاعة – الرحمة
 )11أنجبت السيدة خديجة ولدان هما القاسم و عبدهللا وأربع بنات هم زينيب – رقيية – فاطمية –
أم كلثوم .
 )12ذهبت السيدة خديجة إلى ورقة بن نوفل والذى أخبره بأنه نبى هذه األمة .
 )13ساند الرسول ( )فى دعوته عمه أبو طالب بينما خاربه عمه أبو لهب .
 )14أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصيديق ومدن الصدبيان عليى بين أبيى طاليب ومدن المدوالى
زيد بن حارثة .
 )15مرت دعوة الرسول ( )بـ أربع مراحل .

س : 4اكتب ما تدل عليه العبارات التالية :
 -1الروم

 -2عكاظ – ذى المجاز

 -3الهند

 -4القبيلة

 -5الروم والفرس

 -6الوحى

 -7عام الفيل

 -8عام الحزن

 -9دار األرقم بن أبى األرقم

 -11غار ثور

 -11سرايا

 -12صلح الحديبية

 -13الشورى

 -14بلبيس

 -15المدابن

 -16خالفة

 -17مرتدون

 -18الخوارج

 -19األنصار

 -21المهاجرين

س : 5لمن تنسب هذه األعمال :
 -1حليمة السعدية

 -2على بن أبى طالب

 -3مصعب بن عمير

 -4عبد هللا بن أريقط

 -5عبد هللا بن أبى بكر

 -6عامر بن فهيرة

 -7األرقم بن أبى األرقم

 -8الحباب بن المنذر

 -9خالد بن الوليد

الدراسات اإلجتماعية

A

2nd Preparatory
 -11حمزة عبد المطلب

 -11ورقة بن نوفل

 -12سلمان بن الفارس

 -13عمر بن الخطاب

 -14زيد بن ثابت

 -15أسامة بن زيد

 -16يزيد بن أبى سفيان

 -17سعد بن أبى وقا

 -18رسام

 -19أبى بكر الصديق

 -21عبد هللا بن ابى السرح

 -21معاوية بن أبى سفيان

 -22حبيب بم مسيلمة

 -24عمر بن الخطاب

 -25أبو عبيدة بن الجراح

 -23عثمان بن عفان

س : 5ما النتائج
 )1اصبح النظام القبلى هو النظام السياسى السابد .
 )2بدددخول الرسددول للمدينددة بدددأت مرحلددة جديدددة للدددعوة اإلسددالمية وأصددبح للمسددلمين مكددان آمددن
يمارسون فيه شعابرهم الدينية .
 )3إلتقى بستة رجال من أهل يثرب فدعاهم لإلسالم فأجابوه .
)4

 -1بدأ الرسول فى إرسال الرسل لملوك ورؤساء العالم يدعوهم لإلسالم .
 -2بدأت مرحلة نشر الدعوة عالميًا ومواجهة كل من يقف أمام تبليغها ونشر فضابلها .

 )5تحول نصر المسلمين لى هزيمة يوم أحد .
 )6أرسل الرسول ( )معهم مصعب بن عمير ليعلهما أمور دينهم فكان أول سفير فى االسالم .
)7

 بايعهم الرسول () -أمر المسلمين بالخروج إلى يثرب .

 )8نشأة نظام الخالفة القابم على الشورى .
)9

 انتصار المسلمين وهزيمة الفرس . -أنتهاء دولة الفرس .

)11

 انتصار المسلمين وهزيمة الروم . -تدمير أسطول الروم وقتل اآلالف منهم .

)11

 -1تأمين حدود الدولة اإلسالمية غربًا إلى أفريقية وجنوبًا إلى بالد النوبة .
 -2كثرة الخير فى عهده لكثرة الفتوحات .

