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 نجنة اإلعذاد

 

 يعبر عجذ انحهٛى دمحمأضًبء  /م .دأ.
 لالهخحبنبث والخقىَن الخربىي ببلوركز القىهً هضبعد ببحثأصخبذ 

 

 رضب شعجبٌ عجذ انطالو د/

 لالهخحبنبث والخقىَن الخربىي زببحث هضبعد ببلورك

 

 حُبٌ إثراْٛى انذضٕلٗ د/ 

 القىهً لالهخحبنبث والخقىَن الخربىي ببلوركز حعلُن أخصبئٍ

 

 د انشرلبٖٕٔضًٛر يحً أ /

 هدَر عبم حنوُت هبدة الدراصبث اإلجخوبعُت 

 

 
 يراخعخ 

 
 بٖٔأ / ضًٛر يحًٕد انشرل                      ضعبد ضٛذ انفدبل أ. د /   

 
  هدَر عبم حنوُت هبدة الدراصبث اإلجخوبعُت               ببلوركز القىهً لالهخحبنبثأصخبذ 
                                                         والخقىَن الخربىي             

 
 

                ْجخ هللا عذنٙأ.د.                      أ.د/ يدذٖ دمحم يحًٕد أيٍٛ
  حطىَر األهخحبنبثقضن رئُش            هدَر الوركز القىهٍ لالهخحبنبث   

 ببلوركز القىهٍ لالهخحبنبث      والخقىَن الخربىٌ       

 والخقىَن الخربىٌ             
 

 و6102 – 6106
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 تقديؼ:

كاط علػػػػ عز عسػػػػمزظػػػػسغزاطسشطػ ػػػػ ززأبشػػػػاألعزاء ػػػػداوزاطصػػػػ: زكاطصاطةػػػػابيزإفزكزار زاط خ  ػػػػ 
اطعاطس  ،ز غزأجمز ػاجه ز از فخظهز ل شازاطعػطس ز غز حجيابزك دعىزفعزنفذزاطػقتزط:س فاد ز
 ساز   حهزطشاز غزفخصزكإ كاناب..زطحطظزفقجز فا لتز رخز عزاطسشطسػابزكاطه اػابزاطعاطس ػ زفػعز

ز ةادرا هازاطسخ لف زنحػزد عزاط شس  زاطسد جا  .
ز

 سا ػػازأفزاطعسل ػػ زاط عل س ػػ زكاطد اسػػابزاط ػػعز دػػ هجؼز صػرخبػػا،زك ػػاز  خ ػػ ززكنحػػغزنػػجرؾز
 لىزذطظز غزن األج،ز ػظػعزيذغمزاب ساـزكمزب تزككمزأسػخ زفػعز رػخ،زكطػػزار زاط خ  ػ زكاط علػ عز
دكرزفا ػػػمزفػػػعزد ػػػعزجهػػػػدز صػػػػرخزاط علػػػ عزكاطسذػػػارك زفػػػعز حق ػػػ زبػػػجؼز رػػػخزاطقػػػػ ع،زسػػػع از

ز زفعزش ىز خاحله.طلػصػؿزإطىز عل عز اطعزاطجػد
ز

إفز صػرخزاطسشابجزكشخؽزاط جررذزيسث:فزاط حػج زاطحق قػعزأ ا شػا،زاحػجالزنقلػ زنػ  ػ ززز
فعزنطاـزاط عل عزاطسرخ ،زطحطظزفإنشازندعىزط صػرخز شػابجزاط علػ عزكشػخؽزاط ػجررذز صػػرخازشػا :ز

طػىزنسػػذجز خ ػػ زكف زخص ز جركس زط:ن قاؿز غزنسػذجز خ ػ ز قل ج زقاألعز لىزاطحفظزكاط لق غزإ
زحج ثز ج عزاط فك خزاطشاقجزكرشسعزقجر زاط :  حز لىزحمزاطسذك:ب.

كد سػػازطهػػحازاط ػجػػهزحخصػػتز لػػىز كل ػػوزاطسخكػػدزاطقػػػ عزط:  حانػػابزكاط قػػػرعزاط خ ػػػ ززز
بإ جادزأدط ز قػرعزاطصاط زبهجؼز قجيعزنساذجز  شػ  ز غزاءسال زكاالخ ةػارابزاط حرػ ل  زطل ػجرر ز

كشػاز ػغزخ:طهػاز ػغزاطػقػػؼز لػىز ػجعزاسػ  عابكعزطجػانػ زاطسػاد زاطجراسػ  زاطسخ لفػ ،ز ل ها،زكط  س
كقػػػػػجزرك ػػػػػعزفػػػػػعزإ ػػػػػجادبازأفز  زػػػػػسغز خ لػػػػػوزنػ  ػػػػػابزاءسػػػػػال زاطسصابقػػػػػ زطسػاصػػػػػفابزاطػرقػػػػػ ز
اال  حان  ،زك ػجرجهازفػعززاال  سػادز لػىزاطسدػ ػرابزاطسعخف ػ زاطسخ لفػ زح ػىزيدػ ف جز شهػازاطصاطػ ز

زكاطسعلع.
بشػػاألعزاء ػػداوزاطصػػ: زكاطصاطةػػابيز علسػػػازأفزاطجكطػػ ز عػػعز دػػاػط  هازإزاوزقزػػ  زكخ ا ػػازأ

 صػػػرخزاط علػػ عزكإصػػ:سزاطسلسدػػ زاط عل س ػػ ..زكاالر فػػاعزبسكان هػػا،زك  صلػػعزإطػػىزأفزيقػػوزاطسج سػػعز
بأسػػػخؤز لرػػػجازءبػػػجافها..ز دػػػانجازط ةعا هػػػا..زكػػػعزنحقػػػ زبػػػجفشازاطقػػػػ عزفػػػعزإحػػػجالز صػػػػرخزإيجػػػابعز

ز شازاط عل سعزك لسدا شازاط عل س  ..حق قعزفعزنطا
زززززززززززززززززززززززز

 وزير التربية والتعميؼ ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
زرأل ذز جلذزإدار زاطسخكدزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

زاطقػ عزط:  حانابزكاط قػرعزاط خ ػ زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
 أ.د/ الهاللي الذربيشيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
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 مادة  فى دليل جقويم الطالب

 فصل دراسى أول -الصف الصادس  الدراشاث الاجحماعيت

 الرفحة السؾضؾعات
 إلى مؽ 

 55 4 .لبُئت الزراعُتا الىحدة األولً:
   البُئبث الوصرَت :الخوهُدٌالدرس 

   .لبيئة الزراعيةا خرائصالدرس األوؿ: 
   :الدرس الثبنً

   .سكاف البيئة الزراعية
   :الدرس الثبلث

   .األنذظة اإلقترادية فى البيئة الزراعية
 99 66 .البُئت الصنبعُت : الىحدة الثبنُت

   :الدرس األول
 92 68 .لعؾامل الظبيعية والبذرية لمرشاعة ا

   :الدرس الثبنً
   .الرشاعة والسشاطق الرشاعية

   :الدرس الثبلث
 97 95 .يهاالبيئة الرشاعية وكيفية التغمب عمالرشاعة و مذكالت 

 99 98 .تدريبات عامة عمى الؾحدة الثانية
 45 34 .الىحدة الثبلثت هصر فً ظل الضُبدة العثوبنُت

   :الدرس األول
 39 36  .مرر تحت الحكؼ العثسانى

   :الدرس الثبنً
 43 42 .هؼ نتائجه فى مرروأ الحكؼ العثسانى

 45 44 .نسؾذج أوؿ ونسؾذج ثانى
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 67 46 .الحولت الفرنضُت :الىحدة الرابعت
   :الدرس األول

 59 48 .ـ(6826-6798االحتالؿ الفرندى لسرر )
   :الدرس الثبنً

 58 53 .مرر تحت اإلحتالؿ الفرندى
   :الدرس الثبلث 

 63 59 .دمحم عمى واليًا عمى مرر
 الدرس الربع: 

 )دمحم عمي( وبشاء دولة مرر الحديثة
 نساذج امتحانات

64 67 

 83 68 .اختبارات نهاية الفرل الدراسى األوؿ 
   .إجبببث

 ز
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 ٗ:ضرحهخ انزعهٛى ا أل ضب أل ْذاف انعبيخ نًُٓح انذرا ضبد االخزًبعٛخ ثًا

 ز  سثمزاءزبجاؼزاطعا  زطسشهجزاطجراسابزاالج سا   زف ساز لىزي

 زناقجز....(.ز– لسىزز–أنػا هزاطسخ لف زز)اب كارعز شس  ز هارابزاط فك خزب

 زخ .ص شس  ز هارابزاال راؿزكاط عا مز عزاط كشػطػج ازاطسعا

 زاطخسػػػـكزاطػثػػاأل زاط اررخ ػػ زكاطخػػخاأل ز شس ػػ ز هػػارابزاسػػ خجاـزاطسرػػادرزاءكط ػػ زكاطثانػرػػ زكز

زكاطججاكؿ.

 .ز شس  زاطسهارابزاالج سا   زكاطعسمزاطجسا ع

 .  ز شس  زاطثقاف زاطجغخاف  زكاط اررخ

 .ز شس  ز هارابزاط علعزاطحا ىز جعزاطح اؤ

 زإدارؾزقجر زهللازفىزخل زاطكػف. شس  زاطحاس زاطجساط  زكز

 زاف  زكاط اررخ  .آبعادبازاطجغخزايازاطسعاصخ زكزز عخؼزبعسزاطق

 . زاط عخؼز لىزب اابز رخزاطسخ لف

 . ز حج جزبعسزاطسذك:بزاالج سا   زكاالق رادي زفىزاطة ا

 زخر .ذر  زاط ػزرعابزاطصة ع  زكاطة

 .ز قج خزق س زاطحفاظز لىزاطهػر زاطسرخر زكاطعخ   ز ةخزاط اررخ

  زأث خزاطعلعزكاط كشػطػج از لىزاطة ا .  ةعز

  زرػػػػػػػػػػخز ةػػػػػػػػػػخزاطعرػػػػػػػػػػػرزاطسخ لفػػػػػػػػػػ زأثػػػػػػػػػػخبزفػػػػػػػػػػىز اط ػػػػػػػػػػىززر ػػػػػػػػػػ زاءحػػػػػػػػػػجالزاط اررخ ػػػػػػػػػػ

زباءحجالزاطجارر .

 .  ز شس  ز هارابزاطسػاشش زاط:ز  زطلسذارك زفىزاطح ا زاطخازص زكاطعا

 ز قػػػػػج خزدكرزاطذػػػػػعػ زفػػػػػىزصػػػػػشا  زاءزحػػػػػجالز،زكاطػقػػػػػاألعزاط اررخ ػػػػػ زك قاك ػػػػػ زاالحػػػػػ :ؿز

ز ةخزاطعرػر.
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 زاطقخار.زإدار زاءز ابزكا خاذ شس  ز هارابزحمزاطسذك:بزكز

 زح خاـزثقافابزاطذعػ زك ادا هعزك قاط جبع.إ

 .ز شس  زاطػ ىزباطقزايازكاطسذك:بز لىزاطسد ػعزاطسحلىزكااقل سىزكاطعاطسى

 زس خجاـز هارابزاطةحثزاطسخ لف .إ

 زدافزك  ا هزاطصة ع  .إدراؾزاطع:ق زب غزاان

 .ز قج خزدكرزاطعلعزكاطعلساوزباطشهػضزباطسج سعزاطسرخعز ةخزاط اررخ

 ززارعزب غز رخزكغ خباز غزاطجكؿزاءخخع.أبس  زاط فا مزاطح قج خز
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 نٕحذح األٔنٙا

 نجٛئخ انسراعٛخا

الخرػائص الظبيعيػة  ) الؾحػدة األولػيمؾضؾعات  دراسةمؽ الستؾقع بعد انتهاء التمسيذ مؽ    
 التعميسية التالية :هداؼ ألبمؾغ ا أف يكؾف قادرا عمي (ةلمبيئة الزراع

زاطة ا .1 ز.اطدرا   ز يعخؼز فهـػ
ز.اطد اح  (-اطرحخاكر -اطرشا   –يس دزب غزاطة اابزاطسرخر ز)اطدرا   ز .2
ز. شػعزاطة اابزاطسرخر زأسةا يفدخز .3
ز.يحجدز شاش زاطة اابزاطدرا   ز لىزخخرص ز رخ .4
ز.طلة ا زاطدرا   زاطصة ع  يحجدزاطخراألزز .5
ز.طدرا   نجر زاطشةا ابزاطصة ع  زكاطح ػانابزاطةخر زفىزاطة ا زازأسةا يفدخز .6
زيحجدزخراألززسكافزاطة ا زاطدرا   . .7
ز لعزخخرص ز رخز شاش ز خكدزاطدكافزفعزاطة ا زاطدرا   ز. ػقعز .8
زيحجدزاطعادابزااليجاب  زكاطدلة  زطدكافزاطة ا زاطدرا   . .9

ز   .ازيحجدزن األجزبجخ زسكافزاطة ا زاطدرز .11
ز   .ازيحجدزبعسزاطسذك:بزاطسخ ةص زبدكافزاطة ا زاطدرز .11
ز   .ازشاسة زطلسذك:بزاطدكان  زفعزاطة ا زاطدرزيق خسزحلػالز  .12
ز   .از حكخزبعسزاطخج ابزاط عز قج هازاطجكط زطدكافزاطة ا زاطدرز .13
ز   .ازاطسػاردزفعزاطة ا زاطدرززأبعيحجدز .14
ز   .ازاالق رادي زاط عزيسارسهازسكافزاطة ا زاطدرززاءنذص زأبعيحجدز .15
ز  . ازاالق رادي زفعزاطة ا زاطدرززاءنذص اخ :ؼززأسةا يفدخز .16
زاالق رادي ز.زكاءنذص يد ش جزاطع:ق زب غزاطسػاردز .17
ز   .ازيحجدزبعسزاطسذك:بزاط عز عانعز شهازاطة ا زاطدرز .18
زفعزضهػرزبحؤزاطسذك:بز.زااندافيفدخزدكرز .19
ز   .ازاالق رادي ز لعزاطة ا زاطدرززاءنذص اطدلة  زطةعسززاآلثاريحجدز .21
ز   .از  زفعزاطة ا زاطدرزطلسحافط ز لعزاطسػاردزاطصة عزكأساط  يق خسزكساألمز .21
ز   .ازاطسذخك ابزاالق رادي زكاط شسػر زفعزاطة ا زاطدرززأبعيحجدز .22
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 نٕحذح األٔنٙا

 نجٛئخ انسراعٛخا

 :ما السقرؾد بالبيئة؟6س
.................................................................................

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

 : ما السقرؾد بالبظالة؟9س
زة بسا يشاسبها:يالعبارات التال أكسل:3س
ز غزخراألززاطة ا زاطسرخر ز.....ك......ز-1
 خر ز.........ك......... شػعزاطة اابزاطسرزأسةا  غزز-2
 

غيػػر العبػػارة  أمػػاـ( خطحح )كمسػػة العبػػارة الرػػحيحة و  أمػػاـ( صحح )أكتػػب كمسػػة  :4س
ز: يأتيفيسا الرحيحة 

ز(ز)ززز.زززززز ػججزحجكدزفاصل زب غزاطة اابزاطسرخر ز -1
 (ز)ز.زاءرض شػعز طابخزسصحززفعا داعزسصحز رخزز لدعز -2
 (ز)زززز.زاطذساط  زطلجط ازاءشخاؼ جػدزاطدرا  زفىزز -3
 (ز)ز .اطف ز  زطدهػؿبا لىزظفاؼزاطش مزاطسشةدص زززاءراظع دسىزز-4

 
 :اآلتيةالرحيحة مؽ بيؽ ا,ب,ج,د لتكسل بها العبارات  اإلجابة:اختر 5س
ز........................ز غز ش جابزاطة ا زاطدرا   ز-1
ز.اطسشدػجاب- زززززززززززززززززززززززززز.زاءطةاف-ا

ز.اطحج ج-دززززززززززززززززززززز.زش ـػ ػزاءط-ج
ز
ز.......ز  اؤاطجط از لىززفع ع سجزاطدرا  زز-2
ز.اآلبار- زززززززززززززززززززززززز.اء صار-ا

ز.اطع ػفز-دزززززززززززززززززززز.نهخزاطش مز-ج
ز.........  اؤاطػاحابز لىززفع ع سجزاطدرا  زز-3
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ز.اط خع- ززززززززززززززززززززز.زاء صار-ا
ز.اآلبار-دزززززززززززززززززز.نهخزاطش مز-ج
ز
ز........ز  اؤ لىززاطذساطعاطداحمززفع ع سجزاطدرا  زز-4
ز.اآلبار- زززززززززززززززززززززز.اء صار-ا

ز.اطع ػفز-دزززززززززززززززززززز.نهخزاطش م-ج
ز

ز:أفخريظة لسرر والسظمؾب مشػ  أمامػ:6س
زز.اءخزخ لػفزاطسحافطابزاطدرا   زباطلػفز -1

 
 

 : اآلتيةد لتكسل بها العبارات  ج, ب, الرحيحة مؽ بيؽ ا, ابةاإلجاختر  :7س
زاطدرا  زفىزدط از رخز لىز......................... ع سجزز-1
ز.اطع ػفزز- ززززززززززززززززززززززز.زاآلبارز-ا

ز.اء صارز-دززززززززززززززززز.هخزاطش مزنز-ج
ز
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زفىز شخفسزاطف ػـز لىز  اؤز....... ع سجزاطدرا  ز-2
ز.اطع ػفزز- زززززززززززززززززززز.اآلبارز-ا

ز.نهخزاطش مز-دزززززززززززززززز.اء صارز–زج
ز
ز غز حافطابزاطجط از حافط .........-3
ز.اطغخ   ز- ززززززززززززز.اطقابخ ز-ا

ز.اطف ـػز-دززززززززز.سػرفزبشعز-ج
ز
ززرا   زفىز حافط زاطقابخ زبدة .....زأراظىالز ػججز-4
ز.اء صارنجر زز- زززززززززززززززززز.اطش مز  اؤقل زز-ا

ز.اءرض جـزاس ػاوز-دزززززززززززززززز.اطدحوزاطعسخانىز-ج
ز
زاطة ا زاطدرا   زباطة ا زاطرحخاكر زفىز حافط ز.......  جاخمز-5
ز.اطغخ   ز- زززززززززززززززززززززززززززززز.اطج د زز-ا

ز.د  اطز-دزززززززززززززززززززززززززززز.اطجقهل  زز-ج
 

غيػػر ( أمػػاـ العبػػارة خطحح )كمسػػة ( أمػػاـ العبػػارة الرػػحيحة و صحح )أكتػػب كمسػػة  :8س
زفيسا يأتي :الرحيحة 

ز(ز)زز.ػجػدزاطسخ فعاببفىز رخزاطجط اززأراظىز  س دزز-1
ززأراظى  س دزز-2 ز(ز)ززز. د ػر ززبأنها شخفسزاطف ـػ
 (ز)   ز.اء صار  س دز شاخز رخزبكثخ زز-3

زمؽ بيؽ ا,ب,ج,د لتكسل بها العبارات االتية:الرحيحة  اإلجابةاختر :9س
زاطش مزاطدرا   ز حافط ز.......زكاد  غز حافطابز-1
ز.اطقابخ - زززززززززززززززززززززززز.اطغخ   -ا

ز.اطسش ا-دززززززززززززززززز.اطجقهل  ز-ج
ز  رمز حافط زاطف ػـزبشهخزاطش مز غزشخر .......-2
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ز.بحخز ػسوز- زززززززززززززززز.بح خ زقاركفزز-ا
ز.فخعزرش جز-دزززززززززززززززززز.فخعزد  اطزز-ج
ز شخفسزاطف ػـزبػ........زفعطل خ  ززاءساسعاطسكػفز-3
ز.اطصسعز- ززززززززززززززززززززززززز.اطخ اؿز-ا

ز.جس عز ازسة ز-دززززززززززززززززززززززز.اطصفل ز-ج
ز...........زاطجط اززفعزااسسا  ل   ػججز خ  زز-4
ز.غخ ز- زززززززززززززززززززززززززز.شخؽزز-ا

ز.جشػ ز-دزززززززززززززززززززززززز.شساؿزز-ج
ز ػججز خ  زاطشػ ارر زفىز...........اطجط از-5
ز.غخ ز- ززززززززززززززززززززز.شخؽزز-ا

ز.جشػ ز-دزززززززززززززززززززز.شساؿزز-ج
 

 :68ص     يدلتا ووادي الشيل بالكتاب السدرسلا الترع والقشاطر خريظة مؽ:62س
 .أكتب ثالثة أسساء مؽ الترع  

6-................................. 
9-................................. 
3-................................. 

 
 :68ص دلتا ووادي الشيل بالكتاب السدرسيلاالترع والقشاطر  خريظة مؽ :66س
 .أكتب ثالثة أسساء مؽ القشاطر  

6-................................. 
9-................................. 
3-................................. 
 
ز:اآلتية,د لتكسل بها العبارات  : اختر اإلجابة الرحيحة مؽ بيؽ ا,ب,ج69س

زفعز..............زاطػاد .زاابخاب س   قعز خ  ز -1
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ز.غخ ز- زززززززززززززززززززززززز.شخؽزز-أ
ز.جشػ ز-دززززززززززززززززززززززز.شساؿزز-ج

زيقعزاطدجزاطعاطعزفعز حافط ز..........ز-2ززززز
ز.اطج د زز- ززززززززززززززززززززز.اطقابخ زز-أززززززززز
ز.أس ػطز-دززززززززززززززززززززز.زأسػافز-جززززززززز

ز قعزاطقشاشخزاطخ خر زفعز حافط ز.........ز-3ززززز
ز.اطج د زز- ززززززززززززززززززززز.اطقابخ زز-أزززززززززز
ز.اطقل ػ   ز-دزززززززززززززززززززززز.اطةح خ ز-جززززززززز

ز قعزاطقشاشخزاطخ خر زفعزبجاي ز.........ز-4ززززز
ز.اطجط از- ززززززززززز. جخ زنهخزاطش مزز-أززززززززز
زز-جززززززززز ز.قشا زاطدػرذز-دزززززززززززز. شخفسزاطف ـػ

زفعز حافط ز........زإسشا قعزقشاشخزز-5ززززز
ز.اءقرخز- ززززززززززززززززززززززف.أسػاز-أززززززززز
ز.سػباجز-دززززززززززززززززززززززززز.قشاز-جززززززززز

ز
 : اختر مؽ القائسة )ب( ما يشاسبها مؽ القائسة )أ( 63س

 القائسة )أ(                                القائسة )ب(             
زحاجدز األعزيعسمز لعزرفعز د ػ زز-1زززززززززززززززززززززززززززاط خ  زززز-أز

ز شدػ زاطس اؤزطألراظعزاطسخ فع .زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
زبشاوزبشجسعزظخعزيذ جز لعزاءنهارزززز-2اطقشصخ زززززززززززززززززززززززززززززز- 

زطسػاجه زخصخزاطف زافزك ػف خزاطس اؤ.زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
زززززززززززززززقشا ز األ  ز ػصمزاطس اؤز غزاطشهخزز-3اطدجزززززززززززززززززززززززززززززززززز-ج

زاطدرا   .ززطألراظعززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
ز شدػ زاطس اؤززقشا ز  عزحفخبازأقمز غز-4اطسرخؼززززززززززززززززززززززززززززز-د

ززززطل خلزز غزاطس اؤزاطداألج .زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
زبشاوزبشجسعز  عز غزخ:طهزاط حكعز-ز5ززززززززززز
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 اطس اؤز لعزاط خع.زفعز ػزرعزززززززززز
زبسا يشاسبها :  اآلتيةالعبارات  أكسل: 64س

ز.....  كػفز خ  زكاد زاطش مز غز.........ك....... -1
 اطشةابزاطصة ععزبػز................. -2
 اطح ػافزاطةخ زبػزاطح ػافزاطح ...........ز -3
  غزاطح ػانابزاطةخر زاط عز ع رزفعزاطرحار زاطسرخر .......ز -4
 اطشةا ابزاطصة ع  ز...........زأ ثل  غزز -5

 
ز :اآلتيةاختر اإلجابة الرحيحة مؽ بيؽ ا,ب,ج,د لتكسل بها العبارات  :65س

زاطخأل دعزطشجر زاطشةا ابزاطصة ع  زفعزاطة ا زاطدرا   زبػ......زاطدة  -1
ز.قل ز  اؤزاطخ زز- ززززززززززززززززز.اء صارقل زز-أ

ز. جـزاالب ساـز-دزززز.كثاف زاطشذاطزاطدرا عز-ج
ز غزاطشةا ابزاط عز  عززرا  هازفعزاطة ا زاطدرا   ز...........ز-2زززز

ز.اءرزز- ززززززززززززززززززززززززز.اطشخ مز-أززززززززز
ز.اط  غزاطذػكعز-دززززززززززززززززززززززز.اطرةارز-جززززززززز

ز غزاطح ػانابزاط عز خ عزفعزاطة ا زاطدرا   ز........ز-3زززز
ز.بقاراءز- زززززززززززززززززززززززززززز.بمزااز-أزززززززز
ز.اطثعاط ز-دزززززززززززززززززززززززززز.اطحألا ز-جزززززززز

 أمامػ خريظة لسرر، استخرج مشها ما يمي:  -66س
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ز  غز حافطابزاطة ا زاطدرا   زفعزاطجط ازي -زأ

ز..............ز-2.............ززززززززززززززززز-1زز
ز..............ز-4..........ززززززززززززززززززز-3ززز
ز.........ز-5ززز

 
ز غز حافطابزاطة ا زاطدرا   زفعزاطػاد ي -ز 

ز................ز-2.ززززززززززززززززز............-1زز
ز............ز-5زززز..............ز-4..........ززززززززززززززززززز-3ززز
زبسا يشاسبها :  اآلتيةالعبارات  أكسل: 67س

زاطدراد زاطدكان  زفعزاطة ا زاطدرا   ز........كز........زأسةا  غز -1
 .........ك........  جهزسكافزاطة ا زاطدرا   زطلهجخ ز شهازبدة  -2
 يقمز جدزسكافزاطػاد ز غزاطجط ازبدة ز......... -3
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 اطجط ازبدة ز.......زأشخاؼ قمزاطكثاف زاطدكان  زفعزز -4
 يعسمز عطعزسكافز حافطابزاطػجهزاطةحخ زبحخف .........ز -5

 
ز:اآلتيةاختر اإلجابة الرحيحة مؽ بيؽ ا,ب,ج,د لتكسل بها العبارات : 68س

ز زطدكافزاطة ا زاطدرا   ز........ غزاطخراألززاالج سا   -1
ز.ان ذارزاطةصاط ز- ززززززززز.اء   زراد زندة زز-أ

ز.اح خاـزاطكة خز-دززز.انخفاضز د ػ زاطجخمز-ج
ز غزاطخراألززاالق رادي زطدكافزاطة ا زاطدرا   .......ز-2ززززز

ز.ان ذارزاطةصاط زز- ززز.اطدرا   زباءراظعاط سدظزز-أززززززززز
ز.زاءسخ زراد زحجعزز-دزززززززززززززززز.اح خاـزاطكة خز-جززززززززز

ز غزجهػدزاطجكط زطسكافح ز ذكل زاطةصاط ............ز-3ززززز
ز.اطسجارسزفعزاطخرفزأ جادزراد زز- زززززز. قجيعزاطقخكضزاطدرا   ز-أزززززززز
زز. خاكدزصح  زإقا  ز-دزززز. خاكدزط عل عزاطكةارزإنذاوز-جزززززززز

ز........زاء   هػدزاطجكط زطسكافح ز ذكل ز غزجز-4ززززز
ز.اطسجارسزفعزاطخرفزأ جادزراد زز- زززززز.اطجسع ابزاط عاكن  زإنذاوز-أزززززززز
ز.االب ساـزباطرخؼزاطرحعز-دزززززززززز. خاكدزاطذةا زإقا  ز-جزززززززز

ز غزجهػدزاطجكط زطسكافح ز ذكل زاطةصاط ز..........ز-5ززززز
ز.اطسجارسزفعزاطخرفزأ جادزراد زز- زززززز.طسش جابزاطدرا   شخاوزاز-أززززززززز
ز. خاكدزصح  زإقا  ز-دزززززز.طدرا   إنذاوزاطجسع ابزاط عاكن  زاز-جزززززززز

 
 

غيػر ( أمػاـ العبػارة خطح )كمسػة ( أمػاـ العبػارة الرػحيحة و صح )أكتب كمسػة : 69س
زفيسا يأتي :الرحيحة 

ز)زز(ززش زاطصارد زطلدكاف.طلدكافزإطعزاطسشاز  هاجخزاطدكافز غزاطسشاش زاطجاذب -1
 )زز(ززززززززززززززز قمزفخصزاطعسمزفعزاطسشاش زاطجاذب زطلدكاف.ز -2
 )زز(ززززززززززز طهخزاطعذػاأل ابزفعزقل زاطسجفزاطجج ج ز.ز -3
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 )زز(ززززززززززززززززطلدكاف.اطصارد ز قمزفخصزاطعسمزفعزاطسشاش ز -4
 
زبسا يشاسبها: اآلتية: أكسل العبارات 92س

ز......اطهجخ زبعز.... -1
 اطهجخ زاطجاخل  زبع.......... -2
 اطهجخ زاطخارج  زبع......... -3
 اطعذػاأل ابزبع........ -4
 اطةصاط زبع............. -5

 
 .الذرة"–القسح -الكتاف-القظؽ-األرز-البشجر -: " قرب الدكر96س

 بالجدوؿ التالي:التابع له ضع كل محرؾؿ مسا سبق في مكانه الرحيح          
 .محاصيل السشدؾجات .اصيل الدكرمح .حبؾب غذائية

6-............ 6-............... 6-..................... 

9-............ 9-............... 9-..................... 

3-............   

غيػر ( أمػاـ العبػارة خطح )كمسػة ( أمػاـ العبػارة الرػحيحة و صح )أكتب كمسػة : 96س
زفيسا يأتي:الرحيحة 

ز)زز(ززززز خجـزاطعجسزكغحاوزطلح ػافز.يد -1
 )زز(ززززززاطفاكه .زأشجار ع ةخزاطسانجػز غز -2
 )زز(زززززززززززززززز . ػججزاطةقخزكاطجا ػسزفعزاطة ا زاطدرا   -3



 نهصف انطبدش نذراضبد االخزًبعٛخادنٛم رمٕٚى انطبنت فٙ يبدح 

 

5٢ 
 

 
ز: بؼ تفدر ....؟93س

ز ػججزأنذص زأخخ زغ خزاطدرا  زفعزاطة ا زاطدرا   .ز -1
 .ضهػرزبعسزاطرشا ابزفعزاطة ا زاطدرا   ز-9

 
ز:اآلتيةر اإلجابة الرحيحة مؽ بيؽ ا,ب,ج,د لتكسل بها العبارات : اخت94س
ز حافط ز..زاءسساؾ غز حافطابزاطة ا زاطدرا   زكاط عز ػججزبهازحخف زص جزز-1

زز.اطف ـػز- زززززززززززززززززززززز.اطقل ػ   زز-أززززززز
ز.اطسش از-دزززززززززززززززززز.بشعزسػرفزز-جززززززز

زاطدرا   زكاط عز ػججزبهاز شاش زجح زس احعز حافط ز..ز غز حافطابزاطة ا ز-2
ز.أس ػطزز- زززززززززززززززززززززززز.د  اطزز-أززززززز
زز-جززززززز ز.اطسشػف  ز-دززززززززززززززززززززززز.اطف ـػ

ز  شاقززاءراظعزاطدرا   زبدة ...........ز-3ززز
ز.طلرخؼزاطسغصعزإنذاوزنطاـز- زززززززززززززز.اط ػسعزاطعسخانعزز-أزززززز
 .إنذاوزنطاـزطلرخؼزاطخارجعز-دززززززززززززز.اس خجاـزاطسة جابز-جزززززز

ز غزاطش األجزاطس خ ة ز لعز ذكل زسػوزاطرخؼزاطدرا ع......ز-4زز
ز.اط ػسعزاطعسخانعز- ززززززززززززززززززز. جخرفزاط خ  ز-أزززززز
ز. جبػرزاط خ  ز-دزز.اس خجاـزاءسسج زكاطسة جابز-جزززززز

 : وضح دور الدولة في حل مذكالت البيئة الزراعية؟ 95س
دورؾ كسػػػؾاطؽ حػػػريص عمػػػى مرػػػمحة بػػػالدل ويقتػػػرح حمػػػؾال لمبئيػػػة  وضػػػح: 96س

 الزراعية؟ 



 نهصف انطبدش نذراضبد االخزًبعٛخادنٛم رمٕٚى انطبنت فٙ يبدح 

 

٩٠ 
 

 انٕحذح انثبَٛخ

 انجٛئخ انصُبعٛخ 
 :أهداؼ الؾحدة

 ثانيػػػةالؾحػػػدة ال مؾضػػػؾعات مػػػؽ الستؾقػػػع بعػػػد انتهػػػاء التمسيػػػذ مػػػؽ دراسػػػة
 بمػػػػػػػػػػػػؾغ  عمػػػػػػػػػػػػيأف يكػػػػػػػػػػػػؾف قػػػػػػػػػػػػادرا  (لرػػػػػػػػػػػػشاعيةئػػػػػػػػػػػػة ابيالخرػػػػػػػػػػػػائص )

   التالية: هداؼ التعميسيةاأل      
زاطة ا زاطرشا   . -1  يعصعز عخرفٌازصح حٌازطسفهـػ
زشة ع  زك ذخر . ػا مزيرشوز ػا مزق اـزاطرشا  زإطعز -3
 اطع:ق زب غزاطة ا زاطرشا   زكاطة ا زاطدرا   .زد ش جي -4
 .طرشا   يحجدزاطسذك:بزاط عزيعان هازسكافزاطة ا زا -5
 يس دزب غزحقػقهزككاجةا هز جاؤزاطة ا زاط عزيع رزف ها. -6
 يفدخزأسةا ز ػزرعزاطرشا ابزفعزاطة اابزاطرشا   زاطسخ لف . -7
 ز. حكخز ادابزك قاط جزاطدكافزفعزاطة ا زاطرشا    -8
 .يفدخزأسةا زبجخ زسكافزاطخرفزإطعزاطة ا زاطرشا    -9
ة ع ػػػ زكاطسذػػػك:بزاط ػػػعزاطصزيفدػػػخزاطع:قػػػ زبػػػ غزاالسػػػ خجاـزاطدػػػعوزطلسػػػػارد -11

 .  خ  ز لعزذطظ
 ز.يق خسزكساألمزكأساط  زطلحفاظز لعزاطسػاردزاطصة ع   -11
 .شس  هازك زيعجدزجهػدزاطجكط زفعزحمز ذك:بزاطة ا زاطرشا    -12
 يقجرز طس زاطخاط زفعز شػعزاطسػاردزاطصة ع  زاطها  زطلرشا  . -13

ز
ز
ز
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 اختبار قبمي
غيػػر أمػػاـ العبػػارة ( خطحح )كمسػػة ( أمػػاـ العبػػارة الرػػحيحة و صحح )أكتػػب كمسػػة  -1

زفيسا يأتي :الرحيحة 
ز)ززز(ززززززاطة ا زبعزكمز ازيح  زباطكاألغزاطحعز غز طابخزشة ع  ز-أزززز

ز)ززز(زززززززززفعز شاش ز خكدزاطسػادزاطخاـززاب  خكدزاطرشا ز- 
زفىزاطسػادزاطخاـزاطدرا   زز  سثمزز-ج ز)ززز(زززززززززاطجلػدزكاءطةافزكاطلحـػ
ز)ززز(ززززدزخاـز عجن  ز ثمزاطحج جزكاطسشجش د.ز ػججزفعز رخز ػاز-د
ز)ززز(زززززززززززطق اـزاطرشا  زفعزرأسزاطساؿ.ز اطصة ع   خكدزاطعػا مزز-بػ

ز
 الرحيحة مسا بيؽ أ،ب،ج،د لتكسل بها العبارات التالية: اإلجابةاختر -9

 تؾجد في مرر خامات معدنية مثل ........................-6
 داطجلػزز- زززززاطقصغ -أز

 اطخخاـزز-دزززززاطحج جز-ج
 تتسثل الرشاعات الغذائية في صشاعة ............................ -9

 اطسفخكشابز- زززحفظزك عل  زاطفاكه  -أز
 اءسسج .ز-دززززاءطػ ش ػـز-جز

زتتسثل مرادر الظاقة الالزمة لمرشاعة في............................ -3
 اطفػسفابز- زززززاطحج ج -زأ

 اطة خكؿزز-دزززززجش داطسشز–جز
 
 أكسل العبارة التالية:-3

ز ػفخزاطة ا زاطدرا   زطلة ا زاطرشا   ز از لعزي
ز.................................................. -1
2- ................................................... 
3- ............................................... 
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 نذرش األٔلا

 .انعٕايم انطجٛعٛخ ٔانجشرٚخ نهصُبعخ 

  أكسل الذكل التخظيظي التالي الذي يسثل عؾامل قياـ الرشاعة : -6
ز

ز
 
 جابة الرحيحة مسا بيؽ القؾسيؽ لتكسل بها العبارات التالية :إلاختر ا-9
 األمظارو -الرياحو السشاخ و الحرارة كل مؽ  عامل طبيعي لقياـ الرشاعة يذسل - أ

 زهؾ...
 اطسػادزاطخاـ(-خراألززاطدصح–اططخكؼزاطسشاخ  ز-)اطسػقعزاطجغخافع

 يتؼ بشاء السرانع بعيدٌاعؽ ............................ز- 
زاطدػؽ(- رادرزاطصاق ز-اطسػادزاطخاـ-)اطسشاش زاطدكش  ز
 أحد مرادر الظاقة الجديدة........................................ -ج
زاطصاق زاطكهخك األ  (ز-اطغاززاطصة عع-اطة خكؿز-)اطفحعز
 .................مثل أكدبت البيئة الرشاعية سكانها صفات معيشة-د
ز قج خزاطػقت(ز-نخفاضزندة زاط عل عا-ح زاطحاب-)اطعدط ز
ز

عىاهل 

قُبم 

 الصنبعت 

عىاهل 

 بشرَت

..........

..........

..........

..........

..........

..........

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

...........

...........

...........

...........

..... 

يظبْر 

 انطط 
...........

...........

...........

...........

...........

..... 

انًٕلع 

 اندغرافٙ
...........

...........

...........

...........

...........

..... 

...........

...........

...........

...........

...........

..... 

...........

...........

...........

...........

...........

..... 

...........

...........

...........

...........

...........

..... 
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غيػر ( أمػاـ العبػارة خطح )كمسػة ( أمػاـ العبػارة الرػحيحة و ص )أكتب كمسة   -3
 فيسا يأتي :الرحيحة 

 (ز)اطخاـزكقخرة ز غزاطسشاش زاطدكش  اخ  ارز ػقعزاطسرانعزبع ج ز غزاطسػادز  عز -أز
 زززززز(ز)زززززززززززززززززززززززززز.  شػعزاطرشا ابزب شػعزاطسػادزاطخاـزاطسد خج   - ز
 ز() دا جزاطرشا  ز لعزار فاعزاطسد ػ زاالج سا عزكاطثقافعزكاط عل سعزطلدكاف -جز
 زززززززززززززززززززززز(ز)زززززززززززززززز .دا جز لعزق اـزاطرشا  ػفخزكساألمزاطشقمزكاطسػاص:بزي -دز

 ززززززززززززززززززز(زز)زززززززززززززز.:ز  زطلرشا  ط ع ةخز طابخزاطدصحز غزاطعػا مزاطةذخر زاق_ز
 

 بؼ تفدر......؟ -4
 أبس  زاطرشا  زفعز رخ. -أز
 أبس  زكساألمزاطشقمزكاطسػاص:بزفعزاطة ا زاطرشا   . - ز
 سزاء ػاؿ.أش زاطرشا   زإطعزرزحاج زاطسشا -جز

 
 اكسل العبارات التالية بكمسات مشاسبة : -5
زػا م............ك ػا م............. زطعإ شقدعز ػا مزق اـزاطرشا  زز-أز

 اطعػا مزاطصة ع  زطق اـزاطرشا  زبع..........ك...........ك..........ز- ز
 .ك...........ك..........اطعػا مزاطةذخر ززطق اـزاطرشا  زبع.........ز-جز
ز  س دزسكافزاطة ا زاطرشا   زباطعج جز غزاطخراألزز شهاز......ك......ك......ز-دز
أمامػ جدوؿ يؾضح بعض الخامات والرشاعات التي تقـؾ عميها أكسل الجػدوؿ  -6

 التالي :
 

 الرشاعة التي تقؾـ عميه الخاـ سؼا
ز....................................ز.اطقصغ

ز.صشا  زاطحج جزكاطرل زز..............................
ز....................................ز.خذا زءا

ز....................................ز.اطرػؼ
ز.غحي زاطسحفػض زءاز.............................
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ة والرػشاعية أمامػ مجسؾعة مؽ السؾارد التػي تتػؾفر فػي كػل مػؽ البيئػة الزراعيػ-7
 صشف هذل السؾارد بإستخداـ الجدوؿ التالي :

-البزاطدرا   آلاز-اطجلػدز-اءجهدؤزاطكهخ األ  ز-اءدكر ز-اءسسج ز-)اطقصغ
(-اءطةاف زاطلحـػ

ز
 السؾارد التي تتؾفر في كل مؽ البيئة الرشاعية لزراعية االسؾارد التي تتؾفر في كل مؽ البيئة 

ز....................................
ز.................................
ز.................................

ز....................................
ز.................................
................................. 

 
لػػي مجمػػة حػػائب عػػؽ البيئػػة إشػػراؼ معمسػػػ إخظػػب بالتعػػاوف مػػع زمالئػػػ وتحػػت  -8

 يزستعانة بالشقاط التاليةإلية في مرر باالرشاع
    عشعزاطة ا زاطرشا  
 ػا مزق اـزاطرشا  ز  
 .اط كا مزب غزاطة ا زاطرشا   زكاطة ا زاطدرا   ز 
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 انذرش انثبَٙ 

 .انصُبعخ ٔانًُبطك انصُبعٛخ

 

أكسل الذكل التخظيظي التالي الذي يسثل ترشيف الرشاعات حدب درجة -9
  تظؾرها :

ز
ز

ز:جابة الرحيحة مسا بيؽ القؾسيؽ لتكسل بها العبارات التاليةإلاختر ا -11
 صشاعة............. والكهربيةأحد الرشاعات الهشدسية -أ
زاطرابػفزز(ز–اءسسج زز–ززاءطسػن ـػز–)اطث:جابزز

 أحد الرشاعات الكسيائية صشاعة.............-ب
زاطد ارابزز(ز–سسج زاءز–ززاءطسػن ـػز–)اطث:جابزز
 لؾمشيـؾ  مؽ الرشاعات .............أل تعتبر صشاعة ا -ج
زاطسعجن  (زز-اطكس األ  ز–اطكهخ   زز-)اطهشجس  زز

ز
غيػػر ( أمػػاـ العبػػارة خطحح )كمسػػة و  ( أمػػاـ العبػػارة الرػػحيحةصحح )أكتػػب كمسػػة  -66

 فيسا يأتي :الرحيحة 
ز(زززز)ززززززز خفتز رخز هجزاطرشا  زحج ثٌاز -أز

ترشيف 
 الرشاعات

 

صنبعج 

 حدَثت
.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

...... 

...........

...........

...........

...........

...........

..... 

حفع 

ٔرعهٛت 

 انفبكٓخ 

...........

...........

...........

...........

...........

..... 

...........

...........

...........

...........

...........

..... 

...........

...........

...........

...........

...........

..... 

صُبعبد 

 حرفٛخ 

 )ٚذٔٚخ(

...........

...........

...........

........ 

...........

...........

...........

........ 

...........

...........

...........

........ 
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 (ززز)زززززبجأبز رخزاطرشا  زاطحج ث ز شحز هجزدمحمز لعز - ز
 (ززز)زززززززيع ةخزحلجزاطقصغزأحجزاطرشا ابزاطحج ث ز -جز
 (ززز)ززززززز  خكدزصشا  زاءطػ ش ػـزفعز حافط زأس ػطزز -دز
 (زززز)ززززنذاوزاطسجفزاطرشا   ززراد زاطجخمزاطقػ عإزاطهجؼز غ -قز
 (ززز)زززززز ػججزاطسشاش زاطرشا   زفعز عطعز حافطابز رخز -كز

 
 بؼ تفدر......؟ -69

 أبس  زاطسشاش زاطرشا   زفعز رخ. -أز
 ........................................................................ززززززز
 . شػعزاطرشا ابزفعز رخ - ز

 ........................................................................زززززز
 اط ػسعزفعزان ذارزاطسجفزاطرشا   زاطجج ج زبع جاز غزاطسجفزاطدكش  . -جز
 .......................................................................زززززز

ز
 :كسل العبارات التالية بكمسات مشاسبة أ -63

زاطرشا ابزاطحخف  ز ذسمز...............ك...................ك............. -أز
زاطرشا ابزااطةد ص زز ذسمز............ك.................ك............. - ز
زاطرشا ابزاطحج ث زز ذسمز...............ك..................ك............. -جز
 اطغحاأل  زاطرشا ابزز غ ع ةخزصشا  ز................. -دز
 اطهجؼز غزإنذاوزاطسجفزاطرشا   ...........ك.................ك........... -قز

 
 مؽ أكؾف...؟ -64
زبهاز جدزكة صشا  ز ع سجز لىزاطعسمزاط جكز -أز  غزاطعسػاؿزك هػجؼزإطػىززخعزكرقـػ

زاالك فاوزاطحا ى.
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صػػشا  ز ػػ عز حػرػػمزاطسػػاد زاطخػػاـزإطػػىزصػػػر زأخػػخعزط قل ػػمزحجسهػػازأكزكزنهػػاز - ز
بهػػػجؼزاالسػػػ ه:ؾزاطسحلػػػىزاكزاط رػػػج خزطلخػػػارجزكبػػػىز ح ػػػاجزطعػػػجدزكة ػػػخز ػػػغز

 اطعساؿ.
 اطةذخر .زالبزاطحج ث زكرقمزف هازاال  سادز لىزاطعساط آلصشا  ز ع سجز لىزاز -جز
رضز زػػػعز جسػ ػػػ ز ػػػغزاطسرػػػانعز ػػػدكد زباطخػػػج ابزكاطسخافػػػ زء دػػاح ز ػػػغزا -دز

:ز ػػػ زك ػػػػزعزإطػػػىزأقدػػػاـزصػػػغ خ زيخرػػػززكػػػأل ز شهػػػازانذػػػاوز رػػػشعزككػػػمزطا
زبأحجزاطرشا اب.   رشعزيقـػ

اس ه:ؾزكاس غ:ؿزاطسػاردزاطصة ع  زبذكمزغ خز ش طعز لدعزبجكرؤزإطىزز-قز
 انقخاظها.

)يسكشػػػ  حػػدد عميهػػا بعػػض السػػدف لرػػشاعية أمامػػػ خريظػػة صػػساء لسرػػر -65
 .(االستعانة بذبكة االنترنت

ز
 ما الشتائج السترتبة عمى كل مؽ ؟ -66

  شػعزاطرشا ابزبسرخزكزراد ها.ز-زأ
  ػف خزفخصز سمزطلسػاشش غ.ز-جز
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أمامػ بعض السؾاد الخاـ االزمػة لمرػشاعة حػدد أهػؼ الرػشاعات القائسػة  -67

 وؿ التالى :يها باالستعانة بالجدعم
 الرشاعة التي تقؾـ عميه  اسؼ الخاـ 

ز....................................................... قرب الدكر
ز..................................................... الذرة

ز....................................................... بشجر الدكر
ز....................................................... الحديد

ز...................................................... الرؾؼ

 
  : تخيل أنػ مدتثسر وأردت بشاء أحدالسرانع -68
 زز ازاطرشا  زاط ىز خغ زأفز شذأزاطسرشعزطهاز؟
 ازأفزمز ػقعزطةشاوزبحازاطسرشع؟  
 زاطسػادزاطخاـزاط ىز ع سجز ل هازبحؤزاطرشا  ؟ز ا
ز
مجمة حائب إعداد لي إشراؼ معمسػ إخظب بالتعاوف مع زمالئػ وتحت  -69

 عؽ السدف الرشاعية في مرر باالستعانة بالشقاط التالية:
    عشعزاطسج ش زاطرشا  
 .أبعزاطسجفزاطرشا   زفىزز رخ 
 .زأبعزاطرشا ابزاط ىز قػـز ل ها
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 انذرش انثبنث 

 انجٛئخ انصُبعٛخ ٔكٛفٛخ انزغهت عهٛٓبٔ انصُبعخ يشكالد 

 
 )تبػػػػػذؿ الدولػػػػػة جهػػػػػؾدا كبيػػػػػرة لسكافحػػػػػة التمػػػػػؾث فػػػػػي البيئػػػػػة الزراعيػػػػػة  -92

 والبيئة الرشاعية(
  :جبأفي ضؾء العبارة 

ز؟سةا زاط لػلزفعزاطة ا  غ ازأ -أز
 كثخز لػثازاطة ا زاطدرا   زأـزاطة ا زاطرشا   ؟أ هسازأ - ز

 ؟زاط لػلاطحلػؿزاطسق خح زطحمز ذكل زز ا -جز
ز

قػػػارف بػػػيؽ مذػػػكالت البيئػػػة الزراعيػػػػة والرػػػشاعية وجهػػػؾد الدولػػػة لحمهػػػػا  -96
 :بإستخداـ الجدوؿ التالي

 البيئة الرشاعية البيئة الزراعية وجه السقارنة
ز........................... السذكالت 

ز...........................
ز...........................

ز...........................
جهؾد الدولة 

 .لحمها
ز...........................
ز...........................

ز...........................

ز...........................
ابحػػػي فػػػي شػػػبكة االنترنػػػت الدوليػػػه عػػػؽ  ثػػػار التمػػػؾث الشػػػاتج  عػػػؽ البيئػػػة   -22

اكتػػب مقػػاأًل الرػػشاعية فػػي مرػػر وجهػػؾد الدولػػة لسؾاجهػػة هػػذل السذػػكمة تػػؼ 
 .زعرضه عمى معمسػاو 
ز

  :ماالعالقة بيؽ كًل مؽ -93
زاطسجفزاطدكش  ز؟–بشاوزاطسرانعزز-أ
ز........................................................................ززززززز

ز.اطسشاش زاطعذػاأل  ز-بجخ زسكافزاطخرفزإطىزاطسجفز- 
 ........................................................................ززززززز

ز
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 ؟........تفدر بؼ -94
زاب ساـزاطجكط زبإنذاوزكزار زطلة ا .ز-أ
ز........................................................................ززززززز

ز ساـزباط عل عزاطفشىزكاطرشا ى.الباز- 
ز........................................................................ززززززز

ز خك  ز خشحابز لىز جاخمزاطسرانع.ز-ج
ز........................................................................ززززززز

زس شداؼزاطسػاردزاطصة ع  .از-د
ز........................................................................ززززززز

زز. لػلزاطهػاوزفىزاطة ا زاطرشا   ز-ق
ز........................................................................ززززززز

ز
غيػػر ( أمػػاـ العبػػارة خطحح )كمسػػة ( أمػػاـ العبػػارة الرػػحيحة و صحح )أكتػػب كمسػػة  -95

 فيسا يأتي :الرحيحة 
ز)ززز(ززززززززززاس شدافها.إطىززاس غ:ؿزاطسػاردزاطصة ع  زبذكمزغ خز ش طعز لدعز-أ
ز(ززززز)ززززززإطقاوز خلفابزاطسرانعزاطداألل زفىزاطسجارعزاطساأل  ز لدعزإطىز لػلزاطهػاوز- ز
ز(زززز)زززززبجخ زسكافزاطخرفزإطىزاطسجفزاطرشا   ز لدعزإطىزان ذارزاطسشاش زاطعذػاأل  ز-جز
ز(ززز)ززززززبشاوزاطسرانعزقخرة ز غزاطسشاش زاطدكش  زيفزمزز-دز
ز(ززز)زززز خك  ز خشحابز لىز جاخمز رانعزاالسسشتزيحافظز لىزاطة ا ز غزاط لػلز-قز
ز(ززز)زززس ثسارزفىز جاؿزاطرشا  زززززززالجان ز لىزاء ذجعزاطجكط زاطعخ زكا-كز
 

 -أكسل العبارات التاليه : -96
ز.اطسذك:بزاط ىز ػاجهزاطرشا  زفىز رخز.أ
 ................................................... 
 .................................................. 
 .................................................. 
 .................................................. 
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ز. زفىزاطة ا زاطرشا    جهػدزاطجكط زطسػاجه زاطسذك:بزاطة از- ز
 ................................................... 
 .................................................. 
 .................................................. 
 ................................................... 

ز.اـزاطجكط زباطرشا  س طابخزاب ز-جز
 ................................................... 
 .................................................. 
 .................................................. 
 ................................................... 

 
شػراؼ معمسػػ إلػي زيػارة أقػرب مديشػة إخظب بالتعاوف مع زمالئػ وتحػت   -97

   :ستعانة بالشقاط التاليةصشاعية ثؼ لخص الزيارة باال
 ز .اسعزاطسج ش 
 ز.بعز ذ هخز
 زز.أبعزاطسرانعزاطسػجػد زبها 
 .  اطسػادزاطخاـزاط ىز ع سجز ل هازبحؤزاطرشا 
 .  اطسذك:بزاط عز ػاجهزاطرشا 
 .ك ف  زاط غل ز ل ها 

ز
ز
ز
ز
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 رذرٚجبد عبيخ عهٙ انٕحذح انثبَٛخ 

 :أعد كتابة العبارات التالية بعد ترؾيبها -98
 زززززززززززززز.كانعزاطفخارر زأحجزاطرشا ابزاطحج ث آلع ةخزا ز-أ

زس ػط.أكدزاطرشا ابزاطكهخ   زفعز حافط ز  خزز- 
ززز.ع ةخاطسػادزاطخاـز غزاطعػا مزاطةذخر زاالز  زطلرشا   ز-ج
زز.ثشاوزاخ  ارز ػقعز رشعزاالسسشتزيج زأفزيكػفزقخر ز غزاطسشاش زاطدكش  أز-د

ز.زززززززززززسػباجزفعز حافط اطرل زاطحج جزكز  خكدزصشا  زز-ق
ز.إطقاوز خلفابزاطسرانعزاطداألل زفىزاطسجارعزاطساأل  ز لدعزإطىز لػلزاطهػاوز-ك

  ......؟ا السقرؾد بكل مسا يميم -99
زاطسشاش زاطرشا   زز-أ

زاطرشا  زاطحخف  ز- 
زاطرشا  زاطةد ص ز-ج
زاطرشا ابزاطحج ث ز-د
زاالس شداؼز-بػ

 حد السدف أوأردت بشاء مرانع في إذا كاف لديػ رأس ماؿ  -32
 زز ازاطرشا  زاط ىز خغ زأفز شذأزاطسرشعزطهاز؟
 ازأفزمز ػقعزطةشاوزبحازاطسرشع؟  
 ازاطسػادزاطخاـزاط ىز ع سجز ل هازبحؤزاطرشا  ؟  
 ؟ ازدكرؾزطل غل ز ل هاززهظ؟ ػاج  ػقعزأفزاطسذك:بزاط عز از 
يئة الزراعية والرشاعية بيؽ عادات وتقاليد الدكاف في كل مؽ الب قارف  -36

 بإستخداـ الجدوؿ التالي:
 البيئة الرشاعية البيئة الزراعية وجه السقارنة

ز...........................ززززز.........................زززززز العالقات االجتساعية

ز...........................ززززز...........................زززز سؽ الزواج
ز...........................ززززز...........................زززز ة التعميؼندب

ز...........................ززززز...........................زززز مذاركة السرأة في العسل 
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 أمامػ خريظة صساء لسرر حدد عميها ما يمي : -39
ز(عزاطػجهزاطقةلع جن  غزصشا    غزف- جن  غزصشا    غزفعزاطػجهزاطةحخ ز)
 يسكشظزاالس عان زبذةك زاالن خنت.ز

ز
 ماذا يحدث إذا ............؟ -33

ز. خكدبزاطرشا ابزفعز رخزفعز حافط زكاحج  -أز
 ز.زادبزاطهجخ زاطعزاطسجفزاطرشا    - ز
 ز.بخ زاطعزاطخارجابجخ زاطعساط زاطس -جز
 بش تزاطسجفزاطرشا   زبع جاز غزاطسشاش زاطدكش  . -دز
 زز.تزف: خز لعزاطسجاخغسسشءاس خجـزأصحا ز رانعزا -قز
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 انٕحذِ انثبنثّ

 ٛخانعثًبَ فٙ ظم انطٛبدحيصر  

 
 :أهداؼ الؾحدة

في عل مرر ) ةثالثالؾحدة ال مؾضؾعات مؽ الستؾقع بعد انتهاء التمسيذ مؽ دراسة
  التالية: هداؼ التعميسيةاأل بمؾغ عميأف يكؾف قادرا ( يةالعثسان الديادة

 
زى.يروزحاط ز رخزقةمزاطحكعزاطعثسان -1
 اطحكعزاطعثسانىزطسرخ. ػظحز طابخز -2
   عخؼز لىزأثارزاطحكعزاطعثسانىز لىز رخ. -3
 يحجدز لىزاطخخرص زا  جادزاطجكط زاطعثسان  زفىزاطعاطعزاطعخ ى. -4
 يحجدز لىزاطخخرص ز خاحمزدخػؿزاطعثسان  غز رخ. -5
  رخ.اس ق:ؿز زس  جرؾزأب -6
ز ةجعزرأيهزفىزخزػعز رخزطإلح :ؿزاءجشةى. -7
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 خانثبنث ٕحذحان
 االختبار القبمي

ز:  يأتي الدؤاؿ األوؿ : أكسل ما
هللاز شػػهزبفػػ حز رػػخزززرظػػعأشػػارز.........ز لػػىزاطخل فػػ ز سػػخزبػػغزاطخصػػا ز -5

  اـزز............زززفع
 ----------- حتزس صخ ززس: عااكانتز رخزقةمزاطف حز -٩
 ........ح ىززاطعخ عس:   ز شحزاطف حزاضلتز رخزكالي ز ابع زطلخ:ف زا -3
 أصةحتز رخز اصس زطلخ:ف زاطفاشس  ز شحز هجزاطخل ف ز......... -4

 
ز:  يأتي كتب دليال واحد عمى ماا:  الثانيالدؤاؿ 

 ز.االق راد بس  ز ػقعز رخزأزفزػزأدرؾزاطسدلس -5
  .أبس  زكحج زاطعخ زاء ػ عأدرؾزص:سزاطج غز -6

 
زالدؤاؿ الثالي : بؼ تفدر : 

 ز.ف حز رخزفعرغة زاطسدلس غز -5
  .س:ـاحا   زب:دزازبعرخز  -6
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 انعثًبَٙانذرش األٔل : يصر رحذ انحكى 

 
زالدؤاؿ األوؿ : بؼ تفدر : 

 ز. رخزكاطذاـزفعازدبارزدكط زاطسساط ظز -5
 ز.طجكط زاطسساط ظزاطد اسع جـزاالس قخارز -٩
 ز.ظعوزاطقػ زاطعدكخر زطجكط زاطسساط ظ -3
 ز. جبػرزاءكظاعزاالق رادي زطجكط زاطسساط ظ -4
 ز زاطسساط ظ.بدرس -5
 زا جاؤزاطدحوزاطعثسانعزنحػز رخ. -6
  . رخزفعزاطعثسانعا  جادزاطشفػذز -2

 
زترتبت عمى : التيالشتائج  : ما الثانيالدؤاؿ 

 .س صخ زاطسساط ظز لىزشخؽزاط جار زب غزأكر ازكاطذخؽز -5
 ز.ا  سادزاطسساط ظز لىزاطفخسافزبأسلح هعزاط قل جي  -٩
 ز.راطحاك ذاؼزاطةخ غاط  غزشخر زرأسزاطخجاوزاط -3
 زا  ةارز رخزاطسقخزاطخأل دعزطلد اد زاطسسلػك  زك ف اسزطلسذخؽزاطعخ ع. -4
 ز.ـ1516زـب:دزاطذازفعبدرس زاطسساط ظز -5
 ز.ـ1517 ػقع زاطخرجان  ززفعبدرس زاطسساط ظز -6
 اطف غزكاالظصخابابزب غزفخؽزاطسساط ظزاطسخ لف . -7

 



 نهصف انطبدش نذراضبد االخزًبعٛخادنٛم رمٕٚى انطبنت فٙ يبدح 

 

37 
 

زالدؤاؿ الثالي : أكسل : 
 ز...........زكأشخاؼز..........كز.......ززفعا  جبزدكط زاطسساط ظز -5
  ػطىزاطسساط ظزحكعز رخز ق ز............. -٩
بجايػػػػ زاطقػػػػخفز.......بعػػػػجزاك ذػػػػاؼززفػػػػع ػػػػجبػربزأحػػػػػاؿزاطسساط ػػػػظزاالق رػػػػادي ز -3

 ـ.ز اـز........زفع...........ز
 .....زب شسازاس خجـزاطعثسان  غزس:س....،....ظيسثمزاطد:سزاطخأل دعزطلسساط  -4
  لسدهاز................زإطىسان  ز شد زاطجكط زاطعث -5
ز ػػػػػعزبجايػػػػػ ززاطعخ ػػػػػعغدكا ػػػػػهزنحػػػػػػزاطسذػػػػػخؽززفػػػػػعا جػػػػػهزاطدػػػػػلصافزسػػػػػل عزاءكؿز -6

 .اطس :د زاطقخفز.........
 اطجكط زاطعثسان  ززإطىظعزب:دزاطذاـززفعنجحزاطدلصافز........ز -7

زالرحيحة مسا بيؽ القؾسيؽ : اإلجابةختر االدؤاؿ الرابع : 
ز–اطخابعز ذخزز–أكاخخزاطقخفز.....ز]زاطثاطثز ذخززفع  زنذأبزاطجكط زاطعثسان -5

 اطدادسز ذخز[زز–اطخا ذز ذخز
ز–دمحمزاطثانىزز– عزف حزاطقدصشصش  زفىز هجزاطدلصافز.......ز]زسل عزاءكؿز -٩

  ثسافزبغزأرشغخؿز[زز–سل سافزاطقانػنىز
ز–أصةحتزب:زاطذاـز ابع زطلجكط زاطعثسان  زبعجز عخك ز.......ز]زاطخرجان  ز -3

  خجزداب ز[زز–د ػزاطةحخر زز–  غزشسذز
ز1516نجحزاطدلصافزسل عزاءكؿزفىزبدرس زاطسساط ظزفىزاطذاـز اـز....زـز] -4

 [ز1171ز–ز1517ز–ز1571ز–
س وزاطج غزز–]زشػ افزباعزز خجزداب ز شجق مزاطدلصافزاطسسلػكىز.........ز -5

 ص:سزاطج غز[زز–قشرػ زاطغػرعزز–قصدز
 – 6567 – 6676 – 6765ـز.....ـزز]زأصةحتز رخزكالي ز ثسان  ز ا -6

6576 ] 
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( أمػػاـ خطحح )كمسػػة ( أمػػاـ العبػػارة الرػػحيحة و صحح )أكتػػب كمسػػة الدػػؤاؿ الخػػامس : 
زفيسا يأتي:غير الرحيحة العبارة 

 ز. شد زاطجكط زاطعثسان  زاطىزاطدلصافزدمحمزاطفا ح -5
 ز.اس صاعزاطدلصافزسل عزاءكؿزبدرس زاطسساط ظزفىز رخزكاطذاـ -٩
 ز.ـ1498ل دزشخر زرأسزاطخجاوزاطراطحزنجااك ذوزا -3
 ز.ا  سجزاطسساط ظز لىزاءسلح زاطحج ث  -4

زالدؤاؿ الدادس : ماذا كاف يحدث إذا : 
 ز.طعزيك ذوزاطةخ غاط ػفزشخر زرأسزاطخجاوزاطراطح -5
 ز. عز دل حزفخسافزاطسساط ظزباءسلح زاطحج ث  -٩
 ز.اطغػرعز لىزسل عزاءكؿزؤان رخزقشرػز -3
 ز.ن  طعز رةحز رخزكالي ز ثسا -4

زالدؤاؿ الدابع : قارف بيؽ :
  عخك ز خجزداب زك عخك زاطخرجان  ز غزح ثزي

  اطش األجز–اطسكافزز–زقاد زاطسعخك ز–زررخاط ا

زلى الحديي: إتية مؽ القديؼ آلالدؤاؿ الثامؽ : أعد ترتيب األحداث ا
زز–زفػػػػػػػػػػػػػػػ حزاطقدػػػػػػػػػػػػػػػصشص ش  ز–اك ذػػػػػػػػػػػػػػػاؼزشخرػػػػػػػػػػػػػػػ زرأسزاطخجػػػػػػػػػػػػػػػاوزاطرػػػػػػػػػػػػػػػاطحز

ز خجزداب ز ػقع زز– ػقع زاطخرجان  ز
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زو السفهـؾ السشاسب لكل مسا يأتى : أالدؤاؿ التاسع : ضع السرظمح 
غلسانا ز عزجلةهعزبػاسص زاط جػارزاشػ خابعزاطدػ:ش غزكاء ػخاوزكأطحقػػبعزبسػجارسز -5

 ززخاص .
 زـ.1453اس صا تزف حزاطقدصشص ش  ززس اآقةاألمز غزكس ز -٩
 ز.فخرق اأشخر ز جارعز جكرزحػؿز -3
 ز. زانه ارزاطجكط زاء ػ    ػطػازحكعز رخزكاطذاـز ق -4

 
الدػػؤاؿ العاشػػر :مػػؽ خػػالؿ الذػػبكة الدوليػػة لمسعمؾمػػات والسكتبػػة السدرسػػية اجسػػع 

زمعمؾمات عؽ كل مسا يأتى :
 ز.اطجكط زاطسسلػك   -5
 ز.اطجكط زاطعثسان   -٩
 ز.شخر زرأسزاطخجاوزاطراطح -3
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 ٔاْى َزبئدّ فٙ يصر انعثًبَٙ: انحكى  انثبَٙانذرش 

 
زيتية بسا يشاسبها آلألوؿ : أكسل العبارات االدؤاؿ ا

 خزعتز رخزطلد اد زاطعثسان  زفىز هجزاطدلصافز.......... -5
 أطفتزب اابزاطحكعزاطسحل  زفىز رخزفىزف خ زاطحكعزاطعثسانىز غز.........ز -٩

 كز..........زكز.........
 كانتز ج زحكعزاطػاطىز  خاكسز اب غز...........زكز.............ز -3
 نطا از...............زطاـزاطحكعزاطعثسانعزطسرخكافزن -4
 قاـزسل عزاءكؿزب خح مزا هخزاطرشاعزإطىز............. -5

 
( أمػاـ العبػارة خط )كمسة ( أماـ العبارة الرحيحة و ص )أكتب كمسة :  الثانيالدؤاؿ 

ز:غير الرحيحة مع ترؾيب الخظأ إف وجد
 ز. أطفتزب اابزاطحكعزاطعثسانىزفىز رخز غزأر عزقػعز -5
 زار ةصتز رخزبشطعزاادار زاطعثسان  . -٩
 زيذخؼزاطج ػافز لىزإرساؿزاطخخاجزطلدلصافزاطعثسانع. -3
 زكافزاطج ػافز  كػفزفق ز غزكةارزظةاطزاطحا   زاطعثسان  . -4
كػػافزبػػجؼزاطحا  ػػابزاطعدػػكخر زاط ػػىز خكهػػازاطعثسػػان ػفزفػػىز رػػخزاطػػجفاعز ػػغز -5

 زز.اطة:د
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ز: بؼ تفدر : الثالي الدؤاؿ
 زكه ا ز غزب اابزاطحكعزاطعثسانع.زأبس  زاطػاطع -5
 ز جبػرزاءحػاؿزاالق رادي زأثشاوزاطحكعزاطعثسانع. -٩
 ز.أبس  زاطحا   زاطعدكخر زاط ىز خكهازاطعثسان ػفزفىز رخ -3
 ز.أبس  زاطج ػاف -4
 زسػوزاءحػاؿزاالج سا   زأثشاوزاطحكعزاطعثسانع. -5
  جبػرزاطح ا زاطعلس  زكاطثقاف  زأثشاوزاطحكعزاطعثسانع. -6

زجابة الرحيحة مسا بيؽ األقؾاس : إلختر اا: الرابع الدؤاؿ
ز غز هاـز...........ززط:نعقادد ػ زاطج ػافز -5

 قػادزاطحا   ز[زز–اطدلصافزز–اطػاطىزز–]زاطسساط ظز
 حػاطىز غز.......... رخززاطػاطعزفعكانتز ج ز ع  غز -٩
 ابز[ار عزسشػزز اـزإطى–ث:لزسشػابزز اـزإطى–سش افز اـزإطىز– اـزإطىزث:ث ز]

 اطػاطىزبػزناأل زاطدلصافزكرلق ز ز..........ز -3
 اء  خز[زز–اطةاشازز–اطكاشوزز–]زاطدشج زز

ز: ماالشتائج السترتبة عمى : الخامس الدؤاؿ
 ز.دار زاطعثسان  اار ةاطز رخزبشطعزا -5
 زاطحكعزاطعثسانعز لىز رخ. -٩
 .طألس ان  خح مزاطدلصافزسل عزا هخزاطرشاعزكاطحخف  غز -3

زرأيػ :  ما: الدادس الدؤاؿ
 ز.قرخز ج زحكعزاطػاطى -5
 ز.بس  ز جؿزاطحكاـأز -٩
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ز:  لؼ : ماذا يحدث إذاالدابع الدؤاؿ
 ز غز اـزإطىزث:ث زأ ػاـ.زاطعثسانعزاطػاطعد سخزحكعزي -5
 ز  عز خح مزا هخزاطرشاعزإطىزاءس ان . -٩
 اس ةجادي .غ خزاطدلص زاطعثسان  ززكانت -3

زيأتى :  و السفهـؾ لكل مساأ: ضع السرظمح الثامؽ الدؤاؿ
 ز.اعز غزاطة:دف رخزبهجؼزاطجزفع خكهازسل عزاءكؿززفخؽز دكخر  -5
 شػ ز غزاطدلصافزفعزحكعزشخززيع غز غزقةمزاطجكط زاطعثسان  زطكىز -٩

 زاطػالي .
 ز  كػفز غزكةارزظةاطزكاطسػضف غزكاطعلساوزكطهزسلص ز خاقة زاطػاطى. -3

 : وضح مسا يتكؾف كل مسا يأتى : التاسع الدؤاؿ
 .اطسحلىزفىز رخزفىزف خ زاطحكعزاطعثسانىزب اابزاطحكع -5

: امامػ قائسة بأحؾاؿ مرر فى فترة الحكؼ العثسػانى إقرأهػا جيػدا ثػؼ  العاشرالدؤاؿ 
 صشفها فى الجدوؿ السؾجؾد أمامػ : 

 ا  سجزاطحكعز لىزاطقػ زكاالس ةجادز -5
 كدادزاط جار ز -٩
 اظسح:ؿزاطدرا  ز -3
 ا داعزاطفجػ زب غزاطحكاـزكاطسحكػ  غز -4
 اطح ا زاءدب  ز جبػرز -5
  أخخزاطرشا  ز -6
  خح مزاطعساؿزاطسهخ زاطىزاالس ان ز -7
  ػقوزنذاطزاط أط و -8
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 الحياة الفشية  الحياة العمسية والثقافية  الحياة االجتساعية  الحياة االقترادية  الحياة الدياسية 

     

 
اسػؼ عمػى حػرؼ ؼ لتحرػل  ا: اشظب الحروؼ السكررة ماعد الحادى عذرالدؤاؿ 

   .نغاـ ضؼ جسيع فئات السجتسع فى عل الحكؼ العثسانى لسرر
 

زصزشزؽزسزط

زؽزازغزكزؽ

زازؼززئززكزغ

زؼزصزرزؿزش
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 انًُٕرج األٔل

 الدؤاؿ األوؿ : أكسل مايأتى :

 ان هتز عخك ز........زبق مزاطدلصافزقشرػ زاطغػرعز -5
 كافزنطاـزاطحكعزاطعثسانىزفىز رخزنطا از.......... -٩
 خزاط عل عزفىزف خ زاطحكعزاطعثسانىز لىز......زكز........زاق ر -3
بساؿز........زإزق رادزاطسرخعزفىزف خ زاطحكعزاطعثسانىزبدة زا جبػرزا -4

 ككدادز...........

ز( بؼ تفدر : أ)  الدؤاؿ الثانى :
 ز.ازدبارزدكط زاطسساط ظزفىز رخزكاطذاـ -5
  . جبػرزاطح ا زاطفش  زفىز رخزأثشاوزاطحكعزاطعثسانى -6

ز) ب ( ماهؾ دور كل مسا ياتى : 

 ز.اطحا   زاطعثسان  ز-2زززز.اطػاطى -5
 زاطج ػاف.ز-3
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  انثبَٙانًُٕرج 

 أكسل العبارت األتية بسا يشاسبها : الدؤاؿ األوؿ : 
  رخزكالي ز ثسان  زبعجز عخك ز...........زأصةحت -5
........زكز أطفتزب اابزاطحكعزفىز رخزفىزف خ زاطحكعزاطعثسانىز غز... -٩

 ..............زكز..........
زكانػػػػػتزاطح ػػػػػا زاالج سا  ػػػػػػ زفػػػػػىز رػػػػػػخزأثشػػػػػاوزاطحكػػػػػعزاطعثسػػػػػػانىزقاألسػػػػػ ز لػػػػػػىز -3

 .........زاطشطاـ
 الدؤاؿ الثانى 

ز) أ ( بؼ تفدر : 
 ز.ظعوزدكط زاطسساط ظ -5
 ز. جبػرزاطح ا زاطعلس  زكاطثقاف  زفىز رخ -٩

  .قالشتائج التى ترتبت عمى مؾقعة مرج داب ) ب ( ما 
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 انٕحذح انراثعخ

 انحًهخ انفرَطٛخ 

 :أهداؼ الؾحدة
انحًهخ ) ثالثةالؾحدة ال مؾضؾعات مؽ الستؾقع بعد انتهاء التمسيذ مؽ دراسة

  التالية: هداؼ التعميسيةاأل بمؾغ عميأف يكؾف قادرا ( انفرَطٛخ
 ج.سةا زكاطش األءيقارفزب غزثػر عزاطقابخ زاءكطىزكاطثان  ز غزح ثزا -1
  خ  زبعسزاءحجالزاط اررخ  ز غزاطقجيعزإطىزاطحج ث. -2
 ح :ؿزاطفخندع.ا ةخبغز لىزدكرزاطد ا  زاطذعة  زفعز قاك  زا -3
  ةج زرأيهزفعزاطػجػدزاطفخندعزفعز رخ. -4
  ػظحزدكرزاطذع زفعز ػط  زدمحمز لعزحكعز رخ. -5
 حسل (ز– د عسخ زز–ح :ؿزإيحجدزاطسقرػدزبةعسزاطسفاب عزاط اررخ  ز ثمز) -6
 د ش جزسة ز خلززدمحمز لعز غزاطد ا  زاطذعة  زكاطسساط ظ.ي -7
 يرشوزن األجزاطحسل زاطفخند  . -8
 ح :ؿزاطفخندع.ايقجرزدكرزاطسرخر غزفعزاطكفاسزكاطجهادزظجزا -9

 يقجرزدكرزأباطعزرش جزكاطحسادزفعزاط رج زطحسل زفخردر. -11
 يقارفزب غز ػقع عزأبعزق خزاطةحخر زكاطةخر . -11
 فخند  زإطىز رخ. جئزاطحسل زاطزأسةا زيفدخ -12
  ةج زرأيهزفعزس اس زنابل ػفزفعز رخ. -13
ج سا  ػ زفػعز رػخزقةػمز جػئزاق رػادي زكااأحػاؿز رػخزاطد اسػ  زكا ػظحز -14

 اطحسل زاطفخند  .
 يرسعز جل زحاأل ز غزأحجزاطذخر ابزاط اررخ  زاط عزأ جة ه. -15
سػ  األهز ػغزدخػطػهزاطجػا عزاءزبخكجشػػدؤزإيك  زرسػاط زطشػابل ػفزيعةػخزف هػاز ػغز -16

 خ ػطهع.ب
    ةعزباءسهعزخ زس خزاطحسل زاطفخند  ز لىزخخرص ز رخ. -17
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 يرسعزأطةػ  ازءبعزاءحجالزاط اررخ  زباطػحج . -18
 ح :ؿزاطفخند  غزطسرخ.إ لىزظعوزاطجكط زاطعثسان  ز شجزز: زيعصعزدط  -19
  لخززأبعزاطسعارؾزاط عزداربزب غزاطسساط ظزكاطفخند  غزفعزسصخرغ. -21
 ط عزا ةعهاز عزاطسرخر غ. ةج زرأيهزفعزس اس زكل ةخزا -21
 س  :وزاطفخند  غز لىزجدرخ عز اطص زككخرت.إيفدخز -22
 ك ذاؼزحجخزرش ج.إيحجدزاآلثارزاطس خ ة ز لىز -23

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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 انذرش األٔل

 و(0810 -0278االحزالل انفرَطٙ نًصر )

 الدؤاؿ األوؿ: أكسل العبارات اآلتية بكمسات مشاسبة:
ز........ز  جه زنحػز رخ.أبحخبزاطحسل زاطفخند  ز غز  شاوز. -1
 ....،فعز عخك ز....زعإطىز.........زبعجزبدرس هزاطسساط ظفخزز -2
  حصعزاءسصػؿزاطفخندعزفعز ػقع ز............ز -3
زـ.1798فعز ػط ػز.زكصلتزاطحسل زاطفخند  ز  شاو...... -4

الدؤاؿ الثاني: اكتب كمسة )صح( أماـ العبارة الرػحيحة وكمسػة )خظػأ( أمػاـ العبػارة 
 الرحيحة مع الترؾيب.غير 

 )ززز(زززززززززززززكافزاءسصػؿزاالنجل د ز خاق زاطس:ح زفعزاطةحخزاءحسخز -1
 )ززز(ززززززاصصح زنابل ػفزفعزحسل هز لىز رخز جسػ  ز غزاطعلساو.ز -2
 )ززز(ززززززأكؿز ػاجه زب غزاطسساط ظزكاطفخند  غ.ززززإ ةاب كانتز عخك ز -3
ز(ز)زززـ1798 لىز رخززاطفخند  زنجحزز ساوزاطسساط ظزفعزاط رج زطلحسل  -4

 الدؤاؿ الثالت: تخير اإلجابة الرحيحة مؽ بيؽ القؾسيؽ
 اس ػطىزنابل ػفز لىزجدرخ ز.........زثعزجدرخ زكخرت. -1

زركدس(ز-قةخصز- اطص ز-)صقل  زززززززززززززززز
........زفعز حص عزاءسصػؿزاطفخندعزفعز ػقع زأبعزق خزاءسصػؿنجحز -2

 (االطسانىز-اطعثسانعز-االنجل د زز-اطخكسعـزززززز)1798اطةحخر ز
  رجعزأباطعزااسكشجرر زطلحسل زاطفخند  زبق اد ز.......... -3

زز-)دمحمزكخرعززززززززززززززز زإبخاب عزبظ(زز– خادزبظزز– سخز كـخ
 نحػز......... عخك زإ ةاب ززفعزعبعجزبدرس هزبخ زاطسساط ظ -4

زبخ (اطقاز-سػرراز-اطرع جز–)اطراطح  ززززززززززززززز
ز
ز
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 حجثتزأكؿز ػاجه زب غزاطفخند  غزكز ساوزاطسساط ظزفعز......... -5

زاطخحسان  (ز-اطراطح  ز-شةخاخ تز-)إ ةاب ززززززززززززززززززززز
ز

 الدؤاؿ الرابع: برهؽ عمى صحة أو خظأ العبارات اآلتية
 فذمزاطسساط ظزفعز قاك  زاطحسل زاطفخند  . -1
زا .أبحخبزاطحسل زاطفخند  ز غزفخندازطسرخزسخز -2

 الدؤاؿ الخامس: بؼ تفدر....؟
 خخكجزاطحسل زاطفخند  زإطىز رخزسخ ا. -1
  جئزاطحسل زاطفخند  ز لىز رخ. -2
 بدرس ز خادزبظزأ اـزاطفخند  غزفعزشةخاخ ت. -3
 انقصاعزاطرل زب غزاطج رزاطفخندعزاطسػجػدزبسرخزكفخندا. -4

 الدؤاؿ الدادس: ماذا يحدث إذا...؟
اطفخند  ز لىز رخزفعز ػط هزنجحزأباطعزاالسكشجرر زفعزصجزاطحسل ز -1

 ـ.1798
  لىزاطحسل زاطفخند  زفعز عخك زشةخاخ ت.زاطسساط ظزان رخ -2
 ػفزأسلح زحج ث ز شجز جئزاطحسل زاطفخند  زإطىز رخ.ككافزاطسساط ظزيس ل -3

 الدؤاؿ الدابع: اكتب ما تذير إليه العبارة
 )زززز(زززززززز جه دزاطج رزك ػج ههزءبجاؼزحخ   ز.ز -1
 (زززز)زززززززز لىزبلجزآخخزقهخ ا.زززززززززاس  :وزدكط ز -2
 إقل عزيحكسهزأجشةعز  ػششهزأكزيك فىزباس غ:طهزاق رادي ازأكز دكخر ا.ز)زززز( -3

ز
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 الدؤاؿ الثامؽ: مؽ أنا....؟
  د ستزاطسرخر غزفعزاط رج زطلحسل زاطفخند  زبااسكشجرر . -1
 ـ.1798كشتز لىزرأسزاطحسل زاطفخند  زاطس جه زإطىز رخزفعز -2
 .اطحسل زاطفخند  زبكاف زاءدكابزكاءسلح زكاطعلساوز غز خ لوزاطعلـػززكدب -3
زأرسلتزإطىزنابل ػفزرساط زب حص عزاءسصػؿزاطفخندعزباالسكشجرر .زز -4

 
 الدؤاؿ التاسع: فكر وتتبع

ز
 لػػىزظػػػوزدراسػػ ظز  ةػػعزباءسػػهعزخػػ زسػػ خزاطحسلػػ زاطفخندػػ  ز لػػىز رػػخز شػػحز

ززز.  شاوزااسكشجرر خخكجهاز غز  شاوزشػطػفزح ىزكصػطهازإطىز
ز

 الدؤاؿ العاشر: لعبة الحروؼ واألرقاـ
عزيػػزي التمسيػػذ اسػػتعؽ بسجسؾعػػة الحػػروؼ واألرقػػاـ التػػي أمامػػػ السػػتكساؿ 

 السربعات ثؼ اكتب معمؾمة تاريخية عؽ كل كمسة تكؾنها.
6 9 3 4 5 6 7 8 9 62 66 69 63 64 65 66 67 
ز زالزكزبػزفزـزؿزؾزعزطزسزرزدز زبز زا
 

ز...................................... -1

ز
ز
ز

ز.......................................ززز -2
ز

ز

ز13ز15ز11ز15ز8

ززززز

ز3ز17ز6ز11
زززز

 يٍ انكزبة انًذرضٙ 01خرٚطخ رلى 

 55صـ
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ز
ز....................................... -3
ز

ز

ز.............................ز -4
ز
ز
ز

ز....................................-5
ز
ز
ز
ز

6-
 ................................ز

ز
ز
ز

ز
ز...............................زز-7
ز

ز
ز

ز4ز6ز12ز9ز3ز7ز12

ززززززز

ز3ز6ز2ز1ز12ز15ز2
ززززززز

ز13ز15ز17ز11ز2ز1ز13

ززززززز

ز12ز17ز14ز1ز6ز2ز1

ززززززز

ز11ز2
زز

ز6ز2ز17ز11ز11

ززززز
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ز
 ..............................ز-8

 ز

 
ز................................-9

 
 عذر: ما الشتائج السترتبة عمى......؟ الحاديالدؤاؿ 

 .إ ةاب بدرس زاطسساط ظزفعز عخك ز -1
 ـ.1798 حص عزاءسصػؿزاطفخندعزفعز ػقع زأبعزق خزاطةحخر ز -2

 عذر:اقرأ وأجب الثانيالدؤاؿ 
زبجاي زدخػطهازطسرخ(ز) رجعزز ساوزاطسساط ظزطلحسل زاطفخند  زفعز

ز لىزظػوزبحؤزاطعةار ي
حػػػػػجدز لػػػػػىزاطخخرصػػػػػ زاط ػػػػػعزأ ا ػػػػػظزأبػػػػػعزاطسعػػػػػارؾزاط ػػػػػعزداربزبػػػػػ غزاطسساط ػػػػػظز -1

ازخ زس خزاطحسل ز غزاالسكش  رر زح ىزاطراطح  .جكاطفخند  غز   ةع 
 .طخززأبعزاطسعارؾزاط عزداربزب غزاطسساط ظزكاطفخند  غزفعزسصخرغ -2

زبعجزبدرس هسازأ اـزاطفخند  غ؟ز ازرأيظزفعز ػقوزز ساوزاطسساط ظ
 عذر: الثاليالدؤاؿ 

 عػػػػاكفز ػػػػعزز :ألػػػػظزفػػػػعز رػػػػس عز جلػػػػ زحػػػػاأل ز حػػػػتز شػػػػػافز  رػػػػخزكاطحسلػػػػ زز
زاطفخند   ز

 عذر: الرابعالدؤاؿ 

تخيػل مػا  لىزظػوزدراس ظزطسعخك زأبعزق خزاطةحخر زب غزاطفخند  غزكاالنجل دز
ػ بسقػػػاس يسكػػؽ أف يكػػػؾف قػػد حػػػدث ثػػػؼ ارسػػؼ لؾحػػػة تعبيريػػػة مػػؽ ترػػػسيس

95×32 . 

ز11ز15ز8ز7ز1
ززززز

ز4ز8ز11ز1ز12
ززززز

يٍ  01خرٚطخ 

انكزبة ثذٌٔ 

 55ثٛبَبد صـ
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 عذر: الخامسالدؤاؿ 
زقرػػ خز ػػغزأحػػػز ؿز رػػخزاالق رػػادي زكاالج سا  ػػ زكاطد اسػػ  زقةػػمزااك ػػ ز قػػاال 

 . جئزاطحسل زاطفخند  
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 انذرش انثبَٙ

 يصر رحذ االحزالل انفرَطٙ

 الدؤاؿ األوؿ: أكسل العبارات اآلتية بكمسات مشاسبة
 ......اس سخبزثػر زاطقابخ زاءكطىزطسج ...........ز -1
 أ خزنابل ػفزبهجـز........زكز..........زبحج ز حر غزاطقابخ .ز -2
 حكعزنابل ػفزبعجزثػر زاطقابخ زاءكطىز لىز........ز غزز ساوزاطثػر زباال جاـ. -3
 ـ.1811 فاق  ز........زب غزكل ةخزكاطعثسان  غزفعز شا خزإ عز قجزز -4
 قاـزكل ةخزبإنذاوزاطحرػفزفعز.........زك............ز -5
زخلوزكل ةخزفعزق اد زاطحسل زاطقاألج............. -6

 , واكتب العبارة صحيحية :  اآلتية بعد ترؾيبها كمساتالدؤاؿ الثاني: أعد كتابة ال
 . خكدزطثػر زاطقابخ زاءكطىزاطقلع ا خحزاالباطىز غزز -1
فةخا خزفىزطإل جادزطحسل زاطذاـززأطسان اقا تزاطجكط زاطعثسان  زباط عاكفز عزز -2

 .ـ1799
 .دمحمزكخرعانجطعتزثػر زاطقابخ زاطثان  زبق اد زز -3
 . غزا خأ ز دلسهز ج ىزز  جؤزكل ةخ دكجزز -4
  ػقع زأبعزق خزاطةحخر .ززقةمفخضزنابل ػفزاطزخاأل ز لىزاطسرخر غز -5
  غزحكعزاا جاـ.ز سخز كـخاس ثشىزنابل ػفزاطد جز -6
 .اطةحخر  ػطىزكل ةخزأ خزاطحسل زاطفخند  زبعجز ػقع زأبعزق خز -7

 ؿ الثالي: بؼ تفدر .....؟الدؤا
 ق اـزاطسرخر غزبثػر زاطقابخ زاءكطى.ز -1
 نابل ػفزاطذ خزاطدادابز غزحكعزاا جاـ.زس ثشىاز -2
 أ خزنابل ػفزبهجـزاطسةانعزكاطسداججزبعجزثػر زاطقابخ زاءكطى.ز -3
 ـ.1799حسل زنابل ػفز لىزاطذاـزفعزفةخا خزز -4
 فذمزنابل ػفزفعزف حز كا.ز -5
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 فخند  غ. شاقززأ جادزاطجشػدزاطز -6
 ـ.1811فذمزا فاق  زاطعخررز -7

ز
 الدؤاؿ الرابع: ما رأيػ فيسا يمي؟

 .إطغاوزد ػافزاطقابخ زز -1
س اسػػػػ زكل ةػػػػخزاط ػػػػعزا ةعهػػػػاز ػػػػعزاطذػػػػع زاطسرػػػػخ زبعػػػػجز ػط ػػػػهزأ ػػػػخزاطحسلػػػػ زز -2

 اطفخند  .
 ااص:حابزاط عزقاـزبهازكل ةخزفعز رخزبعجزثػر زاطقابخ زاطثان  .زز -3
 اطسرخ .زإنذاوزنابل ػفزطلسجسعزاطعلسعز -4

 الدؤاؿ الخامس: ماذا يحدث إذا...؟
 نجحتزثػر زاطقابخ زاءكطىزظجزاالح :ؿزاطفخندع. -1
 ـ.1799زفةخا خنجحتزحسل زنابل ػفز لىزاطذاـزفعزز -2
 فذمزكل ةخزفعزإخسادزثػر زاطقابخ زاطثان  . -3

 الدؤاؿ الدادس: ما العالقة بيؽ...؟
 . عخك زأبػزق خزاطةحخر زكق اـزثػر زاطقابخ زاءكطى -1
زاك ذاؼزحجخزرش جزك عخف زأسخارزاطحزار زاطسرخر زاطقجيس . -2

 الدؤاؿ الدابع: ما الشتائج السترتبة عمى ...؟
 ثػر زاطقابخ زاءكطى. -1
 ـ.1799 ػقع زأبعزق خزاطةخر زفعزأغدصذز -2
 ـ.1811ثػر زاطقابخ زاطثان  زفعز ارسز -3
 اطحسل زاطفخند  ز لىز رخ.ز)اذكخزاطش األجزاطد اس  ( -4
ز ج.اك ذاؼزحجخزرش -5
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زالدؤاؿ الثامؽ: قارف بيؽ كل مؽ ... 
 ثػر عزاطقابخ زاءكطىزكاطثان  ز غزح ثز -زأ
 اطش األج(ز-اءسةا ز-اطقاألجزاطفخندعز- كافزاطثػر ز–زاطحعزكقعتزف هز)اطعاـز

  ػقع عزأبعزق خزاطةحخر زكاطةخر ز غزح ثز -ز 
 اطش األج(ز–اءشخاؼزاطسذ خك زز–زاطحعزكقعتزف هز)اطعاـز

 أكؾف .......؟ الدؤاؿ التاسع: مؽ
  خكتزأ خزاطحسل زطشاألةعزك جبزإطىزفخندازسخ ا. -1
 ـ.1811 د ستزاطسرخر غزفعزثػر زاطقابخ زاطثان  ز ارسز -2
زشػػػػػػػػػا زسػػػػػػػػػػر ،زدرسػػػػػػػػػتزبػػػػػػػػػاءزبخزاطذػػػػػػػػػخرف،زكق لػػػػػػػػػتزكل ةػػػػػػػػػخزكبػػػػػػػػػػز  شػػػػػػػػػدؤز -3

 فعزحجيق ز شدطه.
زأقػػػػػػػػػجـزظػػػػػػػػػةاطزاطحسلػػػػػػػػػ زاطفخندػػػػػػػػػ  ،زك ػط ػػػػػػػػػتزأ خبػػػػػػػػػازبعػػػػػػػػػجز ق ػػػػػػػػػمزكل ةخفػػػػػػػػػعز -4

زـ.1811 ػن  ز

 ؿ العاشر: اقرأ العبارات التالية ثؼ أجب.الدؤا
ز زكانتزطلد ا  زاطذعة  زدكر از هس سازفعز حق  ز صاط زاء   زكظحزذطظ -1
زج سا    زكظحزذطظا زأثخبزاطحسل زاطفخند  زكث خ ازفعزح ا زاطسرخر غزا -2

 الدؤاؿ الحادي عذر : برهؽ عمى صحة أو خظأ العبارات اآلتية.
 ح :ؿزاطفخندع.اذع زاطسرخ زفعز قاك  زا خلتزاطد ا  زاطذعة  ز غزاط -1
 كافزطلحسل زاطفخند  ز لىز رخزآثار از لس  زكثقاف  ز هس . -2

 
 
 

 الدؤاؿ الثاني عذر: أكسل الذكل التالي
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ز
 الدؤاؿ الثالي عذر : اختر اإلجابة الرحيحة مسا بيؽ القؾسيؽ.

طجا عزاز-اطقابخ ز–انجطعتزثػر زاطقابخ زاءكطىز غز..........ز)زبػالؽز -1
 جا عز سخكزبغزاطعاص(ز-اءزبخ

 اطراطح  (ز-االسكشجرر ز–اطقابخ زز–فذمزنابل ػفزفعزف ح.......ز)ز كاز -2
ز-اءزبخز-أ خزكل ةخزب ج  خزحعزز.......زاخسادزثػر زاطقابخ زاطثان  ز)شةخا -3

 اطػراؽ(زز-بػالؽ
اطجكط زز–أطسان ازز-ـز)فخندا1811ا  خظتز........ز لىزا فاق  زاطعخررز -4

 انجل خا(ز-عثسان  اط

 الدؤاؿ الرابع عذر: رتب األحداث التاريخية التالية مؽ القديؼ إلى الحديي.
ثػر زاطقابخ زز– ػط  ز  شػزأ خزاطحسل زاطفخند  ز–اطحسل زاطفخند  ز لىزاطذاـ -1

  ػق عزا فاق  زاطعخرر.ززز–د ػافزاطقابخ زإطغاوز-اءكطى
 ػد زنابل ػفزإطىزفخندازز- كافذمزنابل ػفزفعزف حزز– ػقع زأبػزق خزاطةخر ز -2

  ق مزكل ةخ.ز-خخكجزاطحسل زاطفخند  ز غز رخز-ثػر زاطقابخ زاطثان  زز-
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 الدؤاؿ الخامس عذر: )في ذاكرة التاريخ(
أ ا ظز جسػ  ز غزاءحجالزكاط ػاررخزطػفزكمزداألخ ز غزاطروزاءكؿزبساز شاسةهاز

 ؟ز ازبػزاطسصلػ ز غزاطصاط ز غزاطروزاطثانعزبشفذزاطلػف.
ز

ز
ز
ز
 
 
 

 الدؤاؿ الدادس عذر: فكر وصشف
زأ ا ظزبعسزن األجزاطحسل زاطفخند  ز لىز رخزصشفهازفعزاطججكؿزاط اطعي

  أط وزك ا زكصوز رخ. -
 طفتزأنطارزاطعاطعزءبس  ز ػقعز رخ.زززز -
 اط ظ.إظعاؼزقػ زكنفػذزاطسس -
  عخؼزاطذع زاطسرخ ز لىزبعسزاءنطس زاادارر زاطحج ث . -
 عزطجعزاطسرخر غ.إيقاظزاطػ عزاطقػ  -
 فذمزاطحسل زاطفخند  زفعزجعمز رخزقا ج زا ةخاشػرر هازفعزاطذخؽ.ز -
 دراس ز ذخكعز ػص مزاطةحخرغزاطس ػس زكاءحسخ. -

ثىرة 

القبهرة 

 األولً

احفبقُت 

 العرَش

ثىرة 

القبهرة 

 الثبنُت

َنبَر 

5٢٠٠ 

أغضطش 

57٢٢ 

أكخىبر 

57٢٢ 

هىقعت أبى 

 قُر البرَت

هبرس 

5٢٠٠ 
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ز

زن األجز لس  زكثقاف  زن األجزاج سا   زن األجزس اس  زن األجزحخ   
    
    
    
    
    
 

ززالدؤاؿ الدابع عذر:
 هاز ػغزاسػ  األظز ػغزدخػطػهزكجشػػدزاطحسلػ زاطجػا عزاك  زرساط زطشابل ػفز عةخزف -1

 اءزبخزبخ ػطهع.

 
ززالدؤاؿ الثامؽ عذر:

 لىزظػوزدراس ظزءحجالزثػر زاطقػابخ زاطثان ػ زارسػعزطػحػ ز عة خرػ ز ػغزخ اطػظز
  ةخززأبعز لظزأحجال.

 
 زالدؤاؿ التاسع عذر:

ازجػانةهاز1798فعزز غزاطحسل زاطفخند  ز لىز رخزال زاك  ز قا ـز ػظح 
زايجاب  زكاطدلة  ز لىز رخزكاطسرخر غ.ا

 
ززالدؤاؿ العذروف:

اطسجرس  ز غزاطذ خزاطدادابزك كان هززااذا   لقعزكلس زفعز
ز******اطعلس  .

ز
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 انذرش انثبنث

 دمحم عهٙ ٔانًٛب عهٗ يصر
 الدؤاؿ األوؿ:

از اررخ ا زبعشػافز حجلزفعز ثمزبحازاطذػهخ زكدكفزبػهزأبػعزاءحػجالز صسعزأطةػ  
ز ػط ػػػػػػػػػػػ زدمحمز لػػػػػػػػػػػعزح ػػػػػػػػػػىزعػػػػػػػػػػػتز شػػػػػػػػػػحزا جػػػػػػػػػػػاؤزاطحسلػػػػػػػػػػ زاطفخندػػػػػػػػػػػ  زاط ػػػػػػػػػػعزكق

زحكعز رخ.
ز

 الدؤاؿ الثاني: أكسل العبارات اآلتية بكمسات مشاسبة:
 .رحلتزقػابزاطحسل زاطفخند  ز غز رخزفعزسة سةخز اـز..................زـز -1
 ـ.1815 ػطىز..........زحكعز رخز اـزز -2
مز غزاطعثسان  غزك......زبعجزرح مزاطفخند  غز غز رخز رارعز لىزاطحكعزكز -3

 ك.........
 ......ززد ازدمحمز لىزاطسساط ظزط:ح فاؿزب قل جزابشهزشػسػفزكالي  -4
 .اطسساط ظزاطفاررغز غز حبح زاطقلع ...............زز عق ز -5
ز خلززدمحمز لعز غزاطد ا  زاطذعة  زفشفىز.........زإطىزد  اط.ز -6
 ـ.1811......ز اـز خلززدمحمز لعز غزاطسساط ظزفعز............ز -7

 
( أمػاـ العبػارة خطح )كمسػة ( أماـ العبارة الرػحيحة و ص )أكتب كمسة الدؤاؿ الثالي: 

زمع الترؾيب.غير الرحيحة 
ازءر ػػػػعزقػػػػػعز  رػػػار  ز لػػػػىزاطحكػػػػعزبعػػػجزرح ػػػػمزاطحسلػػػػ ززكانػػػتز رػػػػخ -1  دػػػخح 

 (ززززز)زززززززززاطفخند  
 )ززز(زززززـ1815قخرزز ساوزاطذع ز دؿزخدخكزباشازك ع  غزدمحمز لىز -2
زبعجزحسل زفخردرز اـز -3 ز(ززز)ززززز.زززـ1817كا  زاطسرخرػفز سخز كـخ
 )ززز(زززززا ةعزدمحمز لعزأساط  ز  عجد زفعزاط خلزز غزاطد ا  زاطذعة   -4
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از ا  ازطحسل زاطحجاز.ززز -5 ز(ززز)ز  غزدمحمز لعزابشهزإبخاب عزباشازقاألج 

 الدؤاؿ الرابع:تخير اإلجابة الرحيحة مؽ بيؽ القؾسيؽ
ازطػػػزز.....زقػػػعز  رػػار  ز لػػىزاطحكػػعزبعػػجزرح ػػمزاطحسلػػ ززكانػػتز رػػخ -1  دػػخح 

زست(ز–خسذزز–أر عزز–)ث:لززاطفخند  .
 ضهخبزقػ زجج ج ززفعز رخزبعجزرح مزاطفخند  غزبعز........... -2

زاطذع زاطسرخ (ز-االنجل دز-اطسساط ظز–)زاطعثسان  غز
 رخزبعجز خلرهز غزز فخغزدمحمز لعزط شف حزاطد اس زاط عزرسسهازطحكعزكإدار  -3

زاطعثسان  غ(ز–اطسساط ظزز-حسل زفخردرز–)زاطد ا  زاطذعة  زز.........
 فخزبعسزاطسساط ظزاطس ةق غز غز حبح زاطقلع زإطىز............. -4

زاطرع ج(ز-سػرراز–أسػافزز-)زاطدػدافززززززززززززز
 

زالدؤاؿ الخامس : اختر مؽ العسؾد )أ( ما يشاسبه مؽ العسؾد )ب(
ز) (ز)أ(

ندكال ز لىزز  غزكاط  از لىز رخ -1
 زإراد زاطذع زاطسرخ ز

اخ ارؤزاطذع زط كػفزكاط  از لىز -2
  رخ

 عق زاطسساط ظزاطفاررغز غز حبح ز -3
 اطقلع 

زقادزاطحسل زاالنجل در زإطىز رخ -4

 ابخاب عزباشا -1
 دمحمز لى -2
 خػرش جزباشا -3
 خدخكزباشاز -4
  سخز كـخ -5
زفخردر -6
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 الدؤاؿ الدادس: اقرأ وأجب
ـ،زأصػةحتز رػخز1811ل زاطفخند  ز غز رػخزفػعزسػة سةخز زبعجزرح مزاطحس

ازطلرخاعزب غزكػمز ػغزاطعثسػان  غزكاطسساط ػظزكا نجل ػد،زكطكػغزضهػخبزقػػ زا دخح 
زجج ج زنجحتزفعز غ  خزاءكظاعزفعز رخ 

ز لىزظػوزبحؤزاطعةار زكظحي
 سة زاطرخاعزب غزاطقػعزاطث:ث . -1
  ةخرابزكمزفخر زط  ػطىزحكعز رخ. -2
 اطجج ج زاط عزكردبزباطفقخ . ازاطسقرػدزباطقػ ز -3
كافزطهحؤزاطقػ زاطجج ج زاط عزضهخبزفعز رخزدكر ازفعزخخكجزاالح :ؿز -4

 اطفخندعز شها.ز)كظحه(

 الدؤاؿ الدابع: بؼ تفدر......؟
 فذمزاطسساط ظزفعزاطػصػؿزطلدلص زبعجزرح مزاطحسل زاطفخند  ز غز رخز. -1
 .زاطرخاعزب غزاطسساط ظزبعجزرح مزاطحسل زاطفخند  ز غز رخ -2
 رغة زإنجل خازفعزبد زنفػذباز لىز رخ. -3
 طعز فكخزإنجل خازفعزإج:وزقػا هاز غز رخزبعجزخخكجزاطفخند  غز شها. -4
 رفسزاطدلصافزاطعثسانعزفعزاطةجاي ز ع  غزدمحمز لعزكاط  از لىز رخ. -5
  خلززدمحمز لعز غزاطد ا  زاطذعة  زكاطسساط ظ. -6
 ـ.1817فذمزحسل زفخردرز لىز رخز -7

 
 ما الشتائج السترتبة عمى .......؟الدؤاؿ الثامؽ: 

 رغة زإنجل خازفعز أ  غزشخؽزاطسػاص:بزطلهشج. -1
  خلززدمحمز لعز غزاطد ا  زاطذعة  زكاطسساط ظ. -2
 اطخ:ؼزب غزاطد ا  زاطذعة  . -3
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 الدؤاؿ التاسع: ماذا يحدث إذا .......؟

 نجحزاالنجل دزفعزبد زنفػذبعز لىز رخ.ز -1
 عجزخخكجزاطفخند  غ.برخزحكعز ز نجحزاطعثسان  غزفعزاس عادز -2
  ػحجبزصفػؼزاطسساط ظزبعجزخخكجزاطفخند  غ.ز -3
  خلتزاطد ا  زاطذعة  ز غزدمحمز لع.زز -4

ز
 الدؤاؿ العاشر: ما رأيػ فيسا يمي

 دكرزاطد ا  زاطذعة  زفعز ػط  زدمحمز لعزحكعز رخ. -1
 س اس زدمحمز لعزفعزاط قخ ز غز ا  زاطذع زاطسرخ . -2
زة  .ز ػقوزدمحمز لعز غزاطد ا  زاطذع -3

 
 عذر: الحادى الدؤاؿ 

ز كاجهزدمحمز لعز ج جز غزاطرعػ ابزفعزبجاي ز ػط هزحكعز رخ 
زاطعةار زكظحز از لعيزؤبح لىزظػوز

 اطرعػ ابزاط عزكاجهتزدمحمز لع.ز -1
 دكرزاطد ا  زاطذعة  زفعز ػط  زدمحمز لعزك ثة  هزفعزحكعز رخ.ز -2
  ػقوزدمحمز لعز غزاطد ا  زاطذعة  .ز -3
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 عذر: أيد باألدلة التاريخية صحة العبارات اآلتيةالدؤاؿ الثاني 
 ا ةعزدمحمز لعزأساط  ز  عجد زفعزاط خلزز غزاطد ا  زاطذعة  . -1
 كافزطلد ا  زشعة  زدكر از هس ازفعز ػط  زدمحمز لعزحكعز رخ. -2

ز
ز؟فى ضؾء ما درسته  عذر: ماذا حدث في التؾاريخ اآلتيةالثالي الدؤاؿ 

زـز1848زز-ـ1811ز-ـ1817–ـز1815ز–ـز1811ز–ـز1769ز
 

 واحًدا لكل شخرية مؽ الذخريات اآلتية. الً عذر: اذكر عسالرابع الدؤاؿ 
زشػسػف.ز-إبخاب عزابغزدمحمز لعز-دمحمز لعز- سخز كـخز
 

 عذر:تخير واكتبالخامس الدؤاؿ 
 خ خزأحجزاطذخر ابزاط اررخ  زاط عزأ جة ظزفعزبحؤزاطػحج ،زثعزاك  ز شهاز

زطزاط اط  ي قاال ز د ع ش ازباطشقا
 اطسػطجزكاطشذأ . -
 اط عل ع. -
 .زسهش اط -
 أبعزاء ساؿ. -
 اطجكرزاطح زقا تزبهزفعزخج  زاطسج سع. -
زأكثخز ازأ جةظزفعزبحؤزاطذخر  . -

زعذر:ابحي وصسؼالدادس الدؤاؿ 
باالسػػ عان زبذػػػةك زاطسعلػ ػػابزاطجكط ػػػ زابحػػثز ػػػغز علػ ػػابز ػػػغزثػػػر زاطذػػػع ز

زحػػػػػػاأل ز حػػػػػػتز شػػػػػػػافزز غ،زثػػػػػػعزصػػػػػػسعز جلػػػػػػ  اطسرػػػػػػخ زظػػػػػػجزاطػػػػػػػال زاطعثسػػػػػػان
ز ثػر زظجزاططلع ز

ز
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 الدرس الرابع
 دمحم عمى وبشاء مرر الحديثة .

  -الدؤاؿ األوؿ :
       -اختر اإلجابة الرحيحة مؽ بيؽ أ , ب , ج, د مسايمى :

 اعتسدت سياسة دمحم عمى الداخمية عمى االهتساـ ب ........-6
 )ب( التشغيؼ اإلدارى .    )أ( كل شئؾف الدولة                              

 )ج( التعميؼ والثقافة .                                )د( الجيش واالسظؾؿ . 
 
 اهتؼ دمحم عمى بسذروعات الرى فأنذأ .............. -9

 )أ( القشاطر الخيرية.                                )ب( قرر الجؾهرة . 
 )د(   الدفترخانة .                     )ج( قشاطر إسشا .              

 
 اهتؼ دمحم عمى بالتعميؼ والثقافة فأنذأ ............. -3

 )أ( الجدؾر .                                      )ب( ترسانة الدفؽ . 
 )ج( السظبعة األميرية .                           ) د( جيش قؾى . 

 
 أف تكؾف .......... ته اإلقترادية عمىاهتؼ دمحم عمى فى سياس -4

 )أ( صادرات مرر أكثر مؽ وارداتها .     )ب( تداوى صادرات مرر مع وارداتها 
 )ج( واردات مرر اكبر مؽ الرادرات .    )د( صادرات مرر ووارداتها قميمة . 

 
  -الدؤاؿ الثانى :

  -اكتب ما تعرفه عؽ :
 نغاـ االحتكار .  -6
 ـ . 6846فرماف يؾنيه  -9
 ـ . 6842معاهدة لشدف  -3
  -الدؤاؿ الثالي : 
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  -أكسل العبارات التالية بكمسات مشاسبة :
 اهتؼ دمحم عمى فى سياسته االقترادية عمى ............ -6
 أنذأدمحم عمى العديد مؽ السدارس الحديثة ومشها ........, ....... , ......... -9
 أعظى سعيد باشا لمسهشدس فرديشاند ديميدبس حق امتياز وحفر ............ -3
 اهتؼ دمحم عمى بالزراعة فأدخل أنؾاعا جديدة مؽ زراعة ........., ......... -4
 

  -الدؤاؿ الرابع :
 بؼ تفدر .. ؟ 

 اهتساـ دمحم عمى بالزراعة .  -6
 ات . حرص )دمحم عمى ( عمى تقديؼ البالد إلى مديري  -9
 اهتساـ دمحم عمى بالرشاعة .  -3
 
  -الدؤاؿ الخامس : 

  -ما الشتائج السترتبة عمى :
 سياسة دمحم عمى التؾسعية .  -6
 اهتساـ دمحم عمى بالتشغيؼ اإلدارى لمبالد .  -9
 

  -الدؤاؿ الدادس :
حرص )دمحم عمى باشا(  عمى بشاء مرر الحديثة عمى الشدق األوربى , وتسثمت 

الداخمية فى إقامة العسراف والعسارة , واإلهتساـ بالتغيؼ اإلدارى لمدولة , سياسته 
وأولى عشاية خاصة بالتعميؼ والثقافة , والجيش والبحرية , كسا أهتؼ بالدياسة 

 اإلقترادية . 
  -فى ضؾء ما سبق أكسل الذكل التالى :
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ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

  -الدؤاؿ الدابع :
زر  زدمحمز لىزباشازفىزظػوزس اس هزاطجاخل  زكاطخارج  ز؟ز ةخز غزرأيظزفىزشخ

أْى خطٕاد  

ضٛبضخ دمحم 

عهٗ انذاخهٛخ 

نجُبء يصر 

 .  انحذٚثخ

(5) (3) 

(٩) (5 ) 

(4 ) 
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 األٔل انًُٕرج
 الدؤاؿ األوؿ : )أ( أكسل العبارات اآلتية

 ..............زبعجزثػر د ػافزاطقابخ زز عزإطغاو -1
  خلززدمحمز لعز غزاطسساط ظزفعز............ -2
ز......... عخك بعجززاطرع جإطىززاطسساط ظبخ ز -3

 السترتبة عمى.....؟ )ب( ما الشتائج 
ز حص عزاءسصػؿزاطفخندعزفعز ػقع زأبعزق خزاطةحخر .ز-1
زاك ذاؼزحجخزرش ج.ز-2

 
 بعد ترحيحهااآلتية الدؤاؿ الثاني : )أ( أعد كتابة العبارات 

زأكؿز ػاجه زب غزاطسساط ظزكاطفخند  غ. عخك زاءبخاـزكانتز -1
 ز.حالزاطعلس  اطسجسعزاطعلسعزاطسرخ زكسقخزاجخاوزاءبزاالنجل دأنذأز -2
ززز. غز شرةهز سخز كـخ دؿزدمحمز لعزاطد جز -3

  -مؽ القديؼ إلى الحديي : )ب( رتب األحداث التاريخية
ز ػد زنابل ػفزإطىزفخنداز- عابج زاطعخررز- دؿزخػرش جزباشاز-حسل زفخردرززز

 
 الدؤاؿ الثالي : )أ( بؼ تفدر.....؟

زطحق ق  ( جئزاطحسل زاطفخند  ز لىز رخز)زيك فىزباءسةا زا -4
 رغة زانجل خازفعزبد زنفػذباز لىز رخ. -5
زاس ثشىزنابل ػفزاطذ خزاطدادابز غزاطحكعزباا جاـ. -6

 )ب( اكتب ما تذير إليه العبارة
ز(زززاززز)زززززززززززززززززززززززززززززز جه دزاطج رزك ػج ههزءبجاؼزحخ   زز-1
زأكز دكخر ا.ز)زززززز(إقل عزيحكسهزأجشةعز  ػششهزأكزيك فعزباس غ:طهزاق رادي ازز-2
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 الدؤاؿ الرابع: 
 )أ( قارف بيؽ كل مؽ

زاطش األج(ز– ػقع زأبعزق خزاطةحخر زكأبعزق خزاطةخر ز غزح ثز)اءشخاؼز
 

 )ب( ما رأيػ فيسا يمي
زثػر زاطذع زاطسرخ زظجزاطػال زاطعثسان  غ.ز-1
زـز.1811 ػقوزانجل خاز غز عابج زاطعخررزز-2
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 انثبَٙ انًُٕرج

 الدؤاؿ األوؿ: )أ( تخير اإلجابة الرحيحة مسا بيؽ القؾسيؽ
 اطراطح  (ز-االسكشجرر ز–اطقابخ زز–فذمزنابل ػفزفعزف ح.......ز)ز كاز -1
أطةان ازز–أسػافزز–كطجزدمحمز لعزفعزبلج زقػط زبذساؿز.............ز)زاطدػدافز -2

زاط ػناف(ز-

 )ب( ماذا يحدث إذا.....؟
ند  زفعز حق  زبجفهازكجعمز رخزقا ج زطإل ةخاشػرر زنجحتزاطحسل زاطفخزز-1

 اطفخند  زفعزاطذخؽ.
 عجزخخكجزاطفخند  غ.بنجحزاطعثسان  غزفعزاس عادبزحكعز رخزز-2
 

 ( 9( بسا يشاسبه مؽ العسؾد )6الدؤاؿ الثاني: )أ( صل مؽ العسؾد )
(6) (9) 

 د عزاطسرخر غزطسقاك  زاطحسل زاطفخند  ز شجز -1
 ندكطهازاالسكشجرر .

 عق زاطس ةق  غز غزاطسساط ظزكقزىز لىز -2
  جدز شهع.

  ػطىزق اد زاطحسل زاطفخند  زبعجز ق مزكل ةخ. -3
  د عزاطسرخر غزفعزثػر زاطقابخ زاطثان  .ز -4

ز

ز  شػز
ز خادزبظ

إبخاب عزابغزدمحمز
ز لع

زدمحمزكخرع
زخػرش جزباشا

ز سخز كـخ
ز
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 )ب( أيد باألدلة التاريخية صحة العبارات اآلتية
زطجكط زاطعثسان  زظع ف ز شجز جئزاطحسل زاطفخند  .كانتزاز-1
زطلحسل زاطفخند  ز لىز رخزآثار ازإيجاب  زكأخخعزسلة  .ز-2

 
 الدؤاؿ الثالي: )أ( بؼ تفدر......؟

 ـ.1799حسل زنابل ػفز لىزاطذاـزفعزفةخا خز -1
 اس  :وزاطحسل زاطفخند  ز لىزجدرخ عز اطص زككخرت. -2

 
 )ب( ما السقرؾد بػ ......؟ 

ز د عسخ ز-:ؿزاح 
 

 الدؤاؿ الرابع: )أ( قارف بيؽ كل مؽ 
زكاطش األج(كاءسةا زبخ زاءكطىزكاطثان  ز غزح ثز) خكدزاطثػر زثػر زاطقا

 )ب( ما رأيػ فيسا يمي: 
ز ػقوزدمحمز لعز غزاطد ا  زاطذعة  .زز-1

 
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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 اخزجبراد َٓبٚخ انفصم انذراضٗ األ ٔل 

 انصف انطبدش االثزذائٗ 

            تحاف األوؿ()االم (6)
 أوال الجغرافيا 

الدؤاؿ األوؿ : ) ا ( أمامػ  خريظة صساء لسرر اكتب مدلؾؿ األرقاـ السؾقعة 
 عمى الخريظة :

 البحر -6

 مشخفض -9

 الدد                                               -3

 فرع -4

 
 

 
 ..؟) ب ( بؼ تفدر 

 تعدد السذكالت فى البيئة الزراعية -6

 محافغة الفيـؾ محافغة جذب سياحى  تعتبر-9

 أهسية البيئة الزراعية لمبيئة الرشاعية -3

 الدؤاؿ الثانى : ) أ ( اكسل العبارات األتية  بسا يشاسبها مؽ كمسات :
 تتشؾع بيئات مرر فسشها البيئات الظبيعية مثل البيئة ........ و ......... -6

سا الهجرة ....... تكؾف  بيش, الهجرة .......... تكؾف داخل حدود الدولة -9
 خارجها

 هي صشاعة....فروشات سالتى تقـؾ عميها السالبس الجاهزة  والالرشاعة -3

 ) ب ( ما السقرؾد بكل مؽ : 

 ( ـــ3)

(٩) 

(5) 
(4) 
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 العذؾائيات  -9االستشزاؼ                     -6

 ) ج ( إذكر جهؾد الدولة وجهؾدؾ لسؾاجهة كل مسايأتى :
 األمية فى البيئة الزراعية -6

 ر الفشية فى البيئة الزراعية نقص الكؾاد-9

 
 ثانيا التاريخ

الدؤاؿ الثالي : ) أ ( اكتب كمسة صح أماـ العبارات الرحيحة وكمسة خظأ أماـ 
 العبارات غير الرحيحة : 

 ضست الدولة السسمؾكية مرر وبالد الذاـ                   -6

 كاف نغاـ الحكؼ العثسانى لسرر عادال  -9

 لرشاعة أثشاء الحكؼ العثسانى لسرر نذظت التجارة وازدهرت ا -3

 تعرؼ السرريؾف عمى بعض األنغسة االدارية مؽ الفرندييؽ  -4

 ) ب ( ما الشتائج السترتبة عمى : 
 ـ  6798مؾقعة أبى قير البحرية عاـ -6

 الحكؼ العثسانى لسرر -9

 ـ  6866السذبحة التى ارتكبها دمحم عمى -3

 مسا بيؽ األقؾاس : الدؤاؿ الرابع : ) أ ( اختر االجابة الرحيحة
سميؼ  –بايزيد الثانى   -تشدب الدولة العثسانية الى مؤسدها  ] دمحم الفاتح -6

 [  ؿأرطغربؽ عثساف  –األوؿ 

 –كميبر  –ـ بيؽ العثسانييؽ والقائد ] ميشؾ  6822تؼ عقد اتفاقية العريش -9
 نابميؾف [  –ديزية 
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 –مرسيميا  –ف أبحرت الحسمة الفرندية سرا الى مرر مؽ ميشاء ] طؾلؾ-3
 ليؾف [  –جشؾة 

 –اإلنجميز  –]البرتغاليؽ  شبراخيتنهـز السساليػ أماـ ...... فى مؾقعة إ-4
 السغؾؿ[ –الفرندييؽ 

 –نجح الفرنديؾف فى احتالؿ االسكشدرية بعد مقاومة حاكسها ] دمحم كريؼ -5
 عبد هللا الذرقاوى [  –الذيخ الدادات  –عسر مكـر 

 
 ؽ :  ) ب ( ما السقرؾد بكل م

 الؾالى  -9الثؾرة                      -6

 
 ) ج ( مارأيػ فى كل مسا يأتى :

  .الحسمة الفرندية عمى مرر-6

  .طالة مدة بقاء الحسمة الفرندية فى مررإكانت بريظانيا سببا فى -9
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 انثبَٗااليزحبٌ 

  اندغرافٛب :أٔالً 

ة اجابتػ مدلؾؿ الدؤاؿ األوؿ  : ) أ ( أمامػ خريظة صساء لسرر اكتب فى كراس
 األرقاـ السؾقعة عميها : 

 مشخفض                            -6

 البحر  -9

 الدد  -3

 قشاطر  -4

 
 
 
 

 ) ب ( أكسل العبارات األتية بسا يشاسبها : 
 يتركز سكاف  البيئة الزراعية فى السحافغات القريبة مؽ  ............  -6

 ..... مؽ أهؼ السحاصيل السشتجة لمدكر فى مرر ..... -9

 يعد رأس الساؿ أساسيا فى قياـ الرشاعة و ............. نؾعيتها  -3

 ترػػػػشف الرػػػػشاعة حدػػػػب درجػػػػػة تظؾرهػػػػا الػػػػى صػػػػػشاعات .............  -4
 و ............ ويدوية 

 ) ج ( بؼ تفدر : 
  .تشؾع البيئات السررية -6

  .تعتبر محافغة الفيـؾ محافغة جذب سكانى -9

(0) 

(6) 

(1  )

 ـــــ

(4  )

 ـــــ
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 ماتحته خب فى العبارات األتية : الدؤاؿ الثاتى : ) أ ( صؾب
هؾ قشاة مائية يتؼ حفرها لتؾصيل السيال مؽ الشهر الى األراضى   لسررؼا -6

 الزراعية. 

 هى الهجرة مؽ دولة الى أخرى. الداخمية الهجرة -9

 مؽ خرائص سكاف البيئة الرشاعية.  األمية ارتفاع ندبة-3

  .األسسدةمؽ الرشاعات السعدنية صشاعة -4

  .ستخداـ األمثل لمسؾاردإلستهالؾ واإلتقميل ا هؾ االستشزاؼ-5

 ) ب ( ما الشتائج السترتبة عمى مايأتى :
  .التؾسع العسرانى واقامة السبانى عمى األرض الزراعية-6

  .هجرة سكاف الريف الى البيئة الرشاعية-9

 ثبَٛب انزبرٚخ

 يشاسػػػتها مػػػؽ  الدػػػؤاؿ الثالػػػي : ) أ ( اكتػػػب كمسػػػة صػػػح أو كمسػػػة خظػػػأ امػػػاـ مػػػا
 لعبارات األتية:ا

  .اعدـ نابميؾف بؾنابرت الذيخ الدادات -6

  .تألفت هيئات الحكؼ العثسانى فى مرر فى عهد العثسانييؽ مؽ ثالث قؾى  -9

  .نذظت التجارة وازدهرت الرشاعة أثشاء الحكؼ العثسانى لسرر -3

 ارسػػػػل نػػػػابميؾف رسػػػػالة الػػػػى كميبػػػػر تفيػػػػد بتحظػػػػيؼ األسػػػػظؾؿ الفرندػػػػى  -4
   .بى قيرإعشد 

 ـ مؽ حى بؾالؽ.  6822مقت ثؾرة القاهرة الثانية فى مارس انظ -5

 سرر. بنجحت الحسمة الفرندية فى اضعاؼ قؾة السساليػ  -6

 ) ب ( اذكر اثشيؽ مؽ : 
  .ـ6798مؾقعة أبى قير البحرية أغدظس  نتائج -6

  .سباب ضعف وانهيار دولة السساليػأ -9
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 العبػػػارت األتيػػػة مػػػؽ  الدػػػؤاؿ الرابػػػع : ) أ ( اكتػػػب ماتذػػػير اليػػػه كػػػل عبػػػارة مػػػؽ
 مفاهيؼ او شخريات : 

  .الفرنديالسؾقعة التى انتهت بتحظيؼ األسظؾؿ  -6

  .تجهيز الجيش وتؾجيهه ألهداؼ حربية -9

  .قتراديا أو عدكرياإإقميؼ يحكسه أجشبى يتؾطشه أو يكتفى باستغالله  -3

  .مؾاجهه بيؽ السساليػ وقؾات الحسمة الفرندية ؿالسديشة التى شهدت أو -4

 ـ. 6827الحسمة االنجميزية عمى مرر عاـ اد ق -5

) ب ( " قامػػت فرندػػا بإعػػداد حسمػػة عمػػى مرػػر وألعتبػػرت هػػذا األمػػر سػػرا " فػػى 
 ضؾء هذل العبارة أجب عسا يأتى : 

 اذكر سببيؽ مؽ األسباب السعمشة لمحسمة الفرندية.  -6

 لساذا كانت الشتائج العمسية مؽ أبرز نتائج الحسمة الفرندية.  -9

 قؾى الثالثة التى عهرت فى مرر بعد رحيل الحسمة. ماهى ال -3

 مامؾقف الدمظاف العثسانى مؽ هذل اإلرادة الذعبية.  -4
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 االيزحبٌ انثبنث

 اندغرافٛب :أٔالً 

الدؤاؿ األوؿ ) أ ( أمامػ خريظة صساء لسرر اكتب مدلؾؿ األرقاـ السؾقعة 
 عميها : 

 البحر -6

 مشخفض -9

 القشاطر       -3

 مديشة -4

 
 

 ) ب ( بؼ تفدر : 
 يعسل معغؼ سكاف البيئة الزراعية بالشذاط الزراعى.  -6

 تعانى البيئة الرشاعية مؽ مذكالت التمؾث البيئى.  -9

 أهسية البيئة الرشاعية.  -3

الدػػؤاؿ الثػػانى : ) أ ( ضػػع عالمػػة صػػح امػػاـ العبػػارة الرػػحيحة وعالمػػة خظػػأ أمػػاـ 
 العبارة غير الرحيحة : 

 زراعيػػػػػػػػة بػػػػػػػػالؾادى نرػػػػػػػػف مدػػػػػػػػاحة األرض تبمػػػػػػػػا مدػػػػػػػػاحة األرض ال -6
 الزراعية بالدلتا. 

 تقع ترعة االسساعيمية فى شرؽ الدلتا.  -9

 تكثر الشباتات الظبيعية فى البيئة الزراعية.  -3

 يقل عدد الدكاف فى السحافغات كمسا اقتربشا مؽ مجرى الشيل.  -4

 تعتبر صشاعة الدجاد اليدوى مؽ الرشاعات الحرفية.  -5

 لسؾاصالت مؽ السقؾمات الظبيعية لقياـ الرشاعة. وسائل الشقل وا -6

(0) 

(6) 

(1) 

ـ (1)ــ

 ــ

(4) 
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 ) ب ( ما السقرؾد بكل مؽ : 
  االستشزاؼ -3الدد         -9القشظرة           -6

البيئػػة  فػػيلمسػػؾارد الظبيعيػػة  ئالدػػي) ج ( مػػا أهػػؼ السذػػكالت السرتبظػػة باالسػػتخداـ 
 الزراعية ؟ واقترح حال إلحدى هذل السذكالت 

 ثبَٛب انزبرٚخ

 :  يمياألقؾاس فيسا  مابيؽالرحيحة  اإلجابةؿ الثالي : ) أ ( اختر الدؤا
مػػع بدايػػة  العربػػيغزواتػػه نحػػؾ السذػػرؽ  فػػياتجػػه الدػػمظاف سػػميؼ األوؿ  -6

 [ 67 – 66 – 65 – 64القرف ـ ] 

تدهؾرت دولة السساليػ اقتراديا بعد ] اكتذاؼ طريق رأس الرجاء الرػالح  -9
 فر قشاة الدؾيس [ ح –معركة الريدانية  –معركة ديؾ  –

 –حػػدثت اوؿ مؾاجهػػه بػػيؽ السساليػػػ والحسمػػة الفرندػػية عشػػد ] االسػػكشدرية  -3
 [  إمبابة –رشيد  –شبراخيت 

 –نمدؾف  –فريزر  –صد حسمة ] نابميؾف  فيعهرت بدالة أهل رشيد  -4
 كميبر [ 

 –ديزية  –فى معركة أبى قير البحرية ] نمدؾف  االنجميزي  األسظؾؿقائد  -5
 يزر [ فر  –ميشؾ 

 –ـ لمتخمص مؽ ] الفرندييؽ  6866دبر دمحم عمى مذبحة القمعة فى  -6
 السساليػ [  –األلبانيؽ  –األتراؾ 

 ترتبت عمى :  التي) ب ( ما الشتائج 
 . ثؾرة القاهرة األولى -6

 معركة أبى قير البحرية.  -9

 الدؤاؿ الرابع : ) أ ( لسؽ تشدب األعساؿ األتية : 
 ـ. 6566ؽ فى مرج دابق شساؿ سؾريا تردى لألتراؾ العثسانيي-6
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 ـ. 6798قاد الحسمة الفرندية مؽ ميشاء طؾلؾف الى مرر  -9

 قاد السقاومة الذعبية فى االسكشدرية عشد نزوؿ الحسمة الفرندية إليها.  -3

 ـ. 6822تفاوض مع العثسانييؽ لمخروج مؽ مرر بالحسمة الفرندية  -4

 فػ رمؾز المغة السررية القديسة.  -5

انػػت مرػػر كثيػػرا تحػػت الحكػػؼ العثسػػانى وتحػػت حكػػؼ الفرندػػييؽ " فػػى ) ب ( " ع
 ضؾء ذلػ وضح مايمى : 

 نتائج دخؾؿ الجيش العثسانى الى مرر.  -6

 مؾقف كميبر مؽ ثؾرة القاهرة الثانية.  -9
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 ( االيزحبٌ انراثع4)

 اندغرافٛب: أٔالً 

 عميهػا السؾقعػة األرقػاـ مدلؾؿ اكتب لسرر صساء خريظة أمامػ(  أ)  األوؿ الدؤاؿ
  : 

 البحر  -1

 بحيرة                         -2

 فرع -3

 مشخفض -4

 
 

 ) ب ( بؼ تفدر 
 تشؾع البيئات السررية.  -6

 تشاقص السداحة الزراعية بالسحافغات الزراعية بالدلتا.  -9

 تعد وسائل السؾاصالت مؽ العؾامل الهامة لمرشاعة.  -3

 
 بيؽ األقؾاس : الدؤاؿ الثانى : ) أ ( اختر االجابة الرحيحة مسا 

 
]  ....مذػكمةماعػدا بالبيئة الزراعية  التالية مرتبظة السذكالت الدكانية كل -6

 [  االستشزاؼ –األمراض  –األمية  –البظالة ****

 .............................تتركز الرشاعات الكهربائية  فى محافغة -9

 كفر الذيخ [  -بؾر سعيد  –سيؾط أ –] القاهرة  

  .....سائية التى تحفػر لتؾصػيل ميػال الشيػل لػألرض الزراعيػة تدػسىالقشاة ال -3
 السررؼ [  –الدد  –القشظرة  –] الترعة 

 

(0

) 

(6

) 

(1

) 
(4) 
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 .................تية طبيعية  لقياـ الرشاعة ماعدا العؾامل اآلكل  -4

 السؾاد الخاـ [  –الدؾؽ  –السشاخ  –] السؾقع 

 صشاعة........... مؽ الرشاعات الهشدسية -5

 األلؾمشيـؾ [  –األسسدة  –أجهزة الديارات  – ] العظؾر 

 غيػػر العبػػارة أمػػاـ خظػػا وعالمػػة الرػػحيحة العبػػارة أمػػاـ صػػح عالمػػة ) ب ( ضػػع
 : الرحيحة

 . مؽ الرشاعات البديظةاليدوى  دجادصشاعة ال تبرتع -6

 يتسيز سكاف البيئة الرشاعية بعدـ مذاركة السرأة فى العسل.  -9

 رد بانتغاـ لمحفاظ عميها. االستشزاؼ يعشى استهالؾ السؾ  -3

 تتكؾف تربة مشخفض الفيؾـ مؽ طسى الشيل.  -4

 اختفاء العذؾائيات فى السدف مؽ نتائج الهجرة الداخمية فى مرر.  -5

 ثبَٛب : انزبرٚخ

 بسا يشاسبها :  تيةاآل تالعباراالدؤاؿ الثالي : ) أ ( أكسل 
 ؽ ..........تدهؾرت أحؾاؿ السساليػ االقترادية بعد اكتذاؼ البرتغالي -6

 لسدة ........... العثساني الؾاليكانت الدولة العثسانية تعيؽ  -9

 الفرندػػي األسػػظؾؿ......... مػػؽ تحظػػيؼ  االنجميػػزي  األسػػظؾؿتسكػػؽ قائػػد  -3
 قير  أبىعشد 

 تؼ تعييؽ دمحم عمى واليا عمى مرر عاـ .........ـ -4

 .ويتؾطشه ويدتغمه يدسى .......... أجشبييحكسه  الذي اإلقميؼ -5

 أبحرت الحسمة الفرندية مؽ ميشاء .............  -6

 ) ب ( ماذا كاف يحدث إذا : 
 األستانة.  إلىبترحيل الرشاع السررييؽ السهرة  العثسانيلؼ يقؼ الدمظاف  -6

 مرر بعد جالء الحسمة الفرندية.  فياختفت الزعامة الذعبية  -9
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 رؾيب ماتحته خب : الدؤاؿ الرابع : ) أ ( اعد كتابة العبارات اآلتية بعد ت
 الحياة العمسية والثقافية فى مرر أياـ الحكؼ العثسانى.  تظؾرت -6

 . ايظالياحرصت فرندا عمى عدـ تدريب أخبار الحسمة الفرندية الى  -9

 بقتل كميبر.  مرري قاـ شاب  -3

 . الزعامة الذعبيةـ لمتخمص مؽ 6866دبر دمحم عمى مؤامرة مارس  -4

 لمحسمة الفرندية.  العمسيةر مؽ الشتائج لسر الغربيالعالؼ  أنغارلفت  -5

 ترتبت عمى :  التي) ب ( ما الشتائج 
 ـ 6567معركة الريدانية  -6

 ـ. 6799قير البحرية أغدظس  أبىمؾقعة  -9
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 االيزحبٌ انخبيص

 أٔال : اندغرافٛب

 
 كراسػة فػى اكتػب مرر فى الشيل لؾادى صساء خريظة أمامػ:  األوؿ الدؤاؿ

 :   عميها السؾقغة األرقاـ مدلؾؿ إجابتػ
 .......... خميج -6
 ........... بحيرة -9
        ......... قشاطر -3
 فرع.......... -4
 
 
 
 
 

 :  يأتى لسا واحدا سببا إذكر(  ب) 
  مرر. فى الزراعى لمشذاط بالشدبة الشيل وادى تربة أهسية -6
  الرشاعية. والبيئة الزراعية البيئة بيؽ العالقة -9
 

 :  يأتى مسا لكل السشاسب السرمح اكتب(  ج) 
  مشابعه. مؽ الشيل نهر يشقمها التى الظيشية التربة ترسيب مؽ يتكؾف  -6
  .تعتسد عمي العسل اليدوي وتحتاج لرأس ماؿ قميل صشاعات هى -9

(0) 

(6) 

(1) 

 ـــ

(4) 
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 :  األتية العبارات فى خب ماتحته صؾب(  أ: )  الثانى الدؤاؿ
  . مكاف ألخر لفترة زمشية طؾيمةإنتقاؿ االفراد مؽ هي  العذؾائيات -6
  لتشػػػػػؾع وفقػػػػػا الزراعيػػػػػة البيئػػػػػة فػػػػػى الحرفيػػػػػة الرػػػػػشاعات تتشػػػػػؾع -9

   الرشاعية. السؾارد
  الفحؼ. مثل أولية خاـ مؾاد الى الرشاعات تحتاج -3
   الزراعية. البيئة لدكاف االقترادية الخرائص مؽ االنجاب زيادة -4

 
 :  األقؾاس بيؽ مسا الرحيحة االجابة اختر(  ب) 

  تعتسد الزراعة في مشخفض الفيؾـ عمي ميال............ -6
 ( نهر الشيل -  مظاراأل -  عيؾف ال - باراآل)

  .... الدبب الرئيدي لشدرة الشبات الظبيعي في البيئة الزراعية هؾ -3
 (ثافة الدكافك – كثافة الشذاط الزراعي – قمة ميال الري  – قمة األمظار)
  بعيدًا عؽ ........ انعالسريتؼ بشاء  -3
 (مرادر الظاقة –دؾؽ ال  - سؾاد الخاـال –سشاطق الدكشيةال)
  مرادر الظاقة الجديدة............ مؽ -4
 (الظاقة الكهرومائية – الغاز الظبيعي – بتروؿال -  فحؼال)

 
 :  ياتى مسا لكل مقترحاتػ ما(  ج) 

  السررية. الرشاعة تظؾير  -6
 فيها. تعيش التى البيئة افةنغ عمى السحافغة -9
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 ثبَٛب انزبرٚخ

 اماـ خظأ وكمسة الرحيحة العبارات أماـ صح كمسة اكتب(  أ: )   الثالي الدؤاؿ
 : الرحيحة غير العبارات

  الجغرافى.  مؾقعها الى والذاـ مرر فى السساليػ دولة ازدهار يرجع -6
  ثشػػػػػاءأ الزػػػػػرائب وفػػػػػرض الدػػػػػخرة أعبػػػػػاء مػػػػػؽ السرػػػػػرى  الفػػػػػالح عػػػػػانى -9

   العثسانى. الحكؼ
   الفرندى. االسظؾؿ تحظيؼ االنجميزى  االسظؾؿ قائد ولدؾف  استظاع -3
 ـ.6842 – ـ6825 عامى بيؽ لسرر عمى دمحم حكؼ استسر -4
 

 :  التالية األعساؿ التاريخية تشدب لسؽ(  ب) 
   .نائب الدمظاف ومقرل القمعة -6
   العثسانية. الدولة اصسةع الى مرر مؽ والحرفييؽ الرشاع أمهر ترحيل -9
   كميبر. قتل -3
  ـ.6866 مارس فى القمعة فى السساليػ مؽ كبير عدد قتل -4
 

 :  األتية التاريخية بالسفاهيؼ ماالسقرؾد(  ج)  
  والى -9                                ثؾرل -6
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 : يأتى ما أكسل: الرابع الدؤاؿ
 مؾقعػػػػة فػػػػى لفرندػػػػييؽا هػػػػةمؾاج فػػػػى العثسػػػػانيؾف  االنجميػػػػز سػػػػاعد -9

   .ـ6799يؾليؾ .............. 
 ........ و.......... و.........  مؽ العثسانى الحكؼ هيئات تألفت -3
   القاهرة ديؾاف.......  أنذأ -4
 ............   حى مؽ الفرنديؽ ضد الثانية القاهرة ثؾرة بدأت -5
   .ـ6827 مارس فى مرر الى........  أرسمتها التى الحسمة فذمت -6
 :  يحدث إذا  كاف ماذا(  ب) 
  .مرر فى  والثقافة بالتعميؼ العثسانيؾف  اهتؼ -6
 إلمبراطؾريتهؼ.  قاعدة مرر جعل الفرندية الحسمة استظاعت -9
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 إجاباث الوحدة الأولي

 .الخصائص الطبيعيت للبيئت الزراعيت

ز
اطسخلػقػابزاءخػخع،زكاطػح ز ػجػجزبػهززاطة ا زبعزاطسكافزاطح زنع رزف ػهزبجانػ زيزز1ج

 قػ ابزاس سخارزاطح ا ز غز أكمزك ذخ زك لةذزك دكغز،زكنػلثخزف ػهزكن ػأثخز
زبه.

ز
ز  خكؾزطل لس حز حتزإشخاؼزاطسعلع.زي2ج
زاط شػعزكاط جاخمزكاط كا م.ز-1ز3ج

زا داعزاطسداح زكز شػعز طابخزاطدصحزكز شػعزاطسػاردزاطصة ع  .ز-2زززززز
ز
زصح.ز-4خصأززززززززز-3صحززززززززززز-2ززززززخصأززززززز-1يز4ج
ز
زد.زاآلبارزززززززززززز-3زززززززج.زنهخزاطش مز-2أ.زاءطةافززززززززززز-1يز5ج

زأ.زاء صار.زززززززززززز-4ززززززز
ز
زيز  خؾزطل لس حز حتزإشخاؼز علسه.6ج
ز
ز .زاطغخ   ز-3د.زنهخزاطش مزززززززززز-2د.زنهخزاطش مززززززززززز-1يز7ج

زأ.زاطج د ز.ز-5ج.زاطدحوزاطعسخانعزززززززززز-4ززززززز
ز
ز.صحز-3خصأزززززززز-2خصأزززززززززززز-1يز8ج
ز
ز .زاطصسعزز-3 .زبحخز ػسوزززززززززز-2د.زاطسش ازززززززززز-1يز9ج

ز .زغخ .ز-5أ.زشخؽزززززززززز-4ززززززز
ز
زيز  خؾزطل لس حز حتزإشخاؼز علسه.11ج
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ز.يز  خؾزطل لس حز حتزإشخاؼز علسه11ج
ز
زد.زاطقل ػ   زز-3ج.زأسػافززززززززز-2 .زغخ ززززززز-1يز12ج

ز .زاءقرخ.ز-5 .زاطجط ازززززززز-4ززززززززز
ز
ز4دز عزززززززززز2جز عزززززززززز5 ز عززززززززز3يزأز عز13ج
ز
زاطرلراؿزكاطخ اؿ.ز-1يز14ج

زاطشةابزاطصة ععزبػزاطشةابزاطح ز شسػزدكفز جخمزاانداف.ز-2زززززززز
زاطح ػافزاطةخ زبػزاطح ػافزاطح زطعزيد أندهزااندافز ثمزاطحأل زكاطثعل .ز-3زززززززز
زاطحألا زكاطثعاط .ز-4ززززززز

زاطغابابز.ز-5ززززززز
ز
ز .زاءرززززز-2ج.زكثاف زاطشذاطزاطدرا عزززززززززززززززززز-1يز15ج

ز .زاطةقخ -3
ز

زيزز  خؾزطل لس حز حتزإشخاؼز علسه.16ج
ز

زكاطدكاجزاطسةكخزك عجدزاطدكجاب.اطعادابزكاط قاط جززز-1يز17ج
زانخفاضزاءجػر.ز–قل زاطخج ابزز-2
ز.،زقل زاطػضاألوزكاطخج ابظ  ز داح زاالراظعزاطدرا   ز-3
زقل زخرػ  زاط خ  .ز-4
زاطدرا  .ز-5ز

ز .زان ذارزاطةصاط زززززز-2د.زاح خاـزاطكة خزززززز-1يز18ج
زطسجارسزفعزاطخرف .ززراد زأ جادزاز-4أ.ز قجيعزاطقخكضزطلسدار  غززززز-3ز

زأ.زشخاوزاطسش جابزاطدرا   ز غزاطسدار  غ.ز-5
زصحز-4خصأززززززززززز-3خصأزززززززززززز-2خصأززززز-1يز19ج
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ز
زيز  خؾزطل لس حز حتزإشخاؼز علسه.21ج
ز
زيزز21ج

ز حاص مزاطسشدػجابزاطدكخزمحاصيلزحةػ زغحاأل  
زاطقصغزقر زاطدكخزقسح
زافزز اطكزاطةشجخزأرز

زززذر ز
ز
زصحز.ز-3صحزززززززززز-2خصأزززززز-1يز22ج
ز
زيز  خؾزطل لس حز حتزإشخاؼز علسه.23ج
ز
زززززززززز-1يز24ج ززززززززز-2 .زاطف ـػ زأ.زاط ػسعزاطعسخانعز-3 .زاطف ـػ

زد.ز جبػرزاط خ  ز. -4
ز

زيز  خؾزطل لس حز حتزإشخاؼز علسه.25ج
ز
زيز  خؾزطل لس حز حتزإشخاؼز علسه.26ج
ز
ز
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 يئة الرشاعيةإجابات الؾحدة الثانية :الب
 القبمي االخ ةاراجابات 

 (         x)  -أ .6
 (       )    -ب

 (  x)   -ج       
ز(ززززززززززززززززززززززز)ز-دز

ز(زx)ززززز-بػززززززز
ز
 اطحج جززززززز1 ز-1 .2

زززز.حفظزك عل  زاطفاكه 1أ-2ز
 اطة خكؿزز1دز-3زززززز

 اطسػادزاطخاـزاطدرا   ززز-1 .3
زززاطسػادزاطخاـزاطح ػان  -2ز

 اال ج زاطعا ل زز-3ززز
زززززززززززززززززززززززززززززززززززز

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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 وؿ اجابات الدرس األ 
 العؾامل الظبيعية والبذرية لمرشاعة

ز
ز .4

ز
ز
 اطسشاش زاطدكش  ز- اططخكؼزاطسشاخ  ززززززززززز-أ .5

ز قج خزاطػقتز-دززاطصاق زاطكهخك األ  ززززززززززززززز-ج
ز(ز)زز-(زززززززززززززززجزز)ز-(زززززززززززززز زx)ززز-أ .6

ز(x )ز-(ززززززززززززززبػزز)ز-دزززززززززز
 أبس  زاطرشا  زفعز رخز-أ .7

  ػفخزفخصزاطعسمزطلسػاشش غزك قلمزاطةصاط . 
 زز. قجـزطهعزاطرشا ابزاطسخ لف زطدجزاح  اجا هع 
 ز دػػػػهعزفػػػػعززرػػػػاد زاطػػػػجخمزاطقػػػػػ عزاطسرػػػػخ زكاطحرػػػػػؿز لػػػػعزاطعسػػػػ:ب

 .جشة  ءا
 ز.ر فاعزاطسد ػ زاالج سا عزكاطثقافعزكاط عل سعزطلدكاف دا جز لىزإ 

افز ػػف خزكسػاألمززأبس  زكساألمزاطشقػمزكاطسػاصػ:بزفػعزاطة اػ زاطرػشا   ززز- 
ز.اطشقمز   حزاطفخص زطشقمزاطعساؿزكاطسػادزاطخاـزبأسعارزرخ ر 

عىاهل 

قُبم 

 الصنبعت 

عىاهل 

 بشرَت

عىاهل 

 طبُعُت

انًٕاد 

انخبو 

ٔيصبدر 

 انطبلخ

يظبْر 

 انطط 
الظروف 

 الونبخُت

انًٕلع 

 اندغرافٙ

انُمم  انطٕق

 ٔانًٕاصالد
رأس 

 الوبل

االٚذ٘ 

بيهخ انع

ٔانخجرح 

 انفُٛخ
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طسػػاؿزحاجػػ زاطسشػػاش زاطرػػشا   زإطػػعزرؤسزاء ػاؿ.ح ػػثزيدػػا جزرأسزاززز-ج
 فعز رخز لعزق اـزاطرشا  زك حد غزنػ   ها

 
 ززززززززززززززززز.بذخر –شة ع  زز-أ .8
ز–زاطسػػادزاطخػاـز-خرػاألززاطدػصحز-اططػخكؼزاطسشاخ ػ ز–اطسػقعزاطجغخافعزز- ز

زز رادرزاطصاق .
ز.اطشقمزكاطسػاص:بز-رأسزاطساؿز-اطخةخ زاطفش  - ج زاطعا ل ءاز-ج
ززز. ذارك زاطسخأ زفعزاطعسم–اـزب عل عزاالشفاؿزاالب سز-ر فاعزندة زاط عل عزكإز-د
ز
ز .9

 الرشاعة التي تقؾـ عميه سؼ الخاـإ
زصشا  زاطسشدػجابزاطقصش  زاطقصغ
زصشا  زاطحج جزكاطرل ززاطحج ج

زصشا  زاالثالزاالخذا ز
زصشا  زاطسشدػجابزاطرػف  زاطرػؼ

زاالغحي زاطسحفػض ززاطسػادزاطخاـزاطغحااأل  
ز

ز .11
 اطسػاردزاط عز  ػفخز غزاطة ا زاطرشا    فعزاطة ا زاطدرا   ززاطسػاردزاط عز  ػفخ

 
 المحؾـ-لباف أل ا-الجمؾد-القظؽ

 

-االجهزل الكهربائية -دويةألا –سسدة ألا
 الت الزراعية آلا

ز
   خكؾزطل لس ح .11

ز
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 اجابات الدرس الثاني : الرشاعة والسشاطق الرشاعية
ز

ز .12

ز
ز

زاطسعجن  ززززززززز-جزسسج زززءاز- زززززاطث:جابزز-أ .13
ز

ز(زx)ز-(ززززززجزز)زز-(زززززززززززززز زx)ززز-أ .14
ز(ز)ز-(زززززززكز)زز-(زززززززززززززبػزز)ززز-دززززززززززززز

زأبس  زاطسشاش زاطرشا   ز  سثمزفعزز-أ .15
 صػرخزاطرشا  زكزراد زاطسرانع  
 ج زاطعا ل ء ذغ مزا  
 جشة  ءاطسرخر زكاطحرػؿز لعزاطعس:بزاززراد زاطرادراب 
 زراد زاطجخمزاطقػ ع 

فزقا ػج زصػشا   ز ػددادز ػ ػازآل شػ تزاطرشا ابزاطسرخر زح ثز ػجػجزاززز- 
زك عػػػػػجدبزاطرػػػػػشا ابزك شػ ػػػػػتزفػػػػعزشػػػػػ عزر ػػػػػػعز رػػػػػخز شهػػػػػاز بعػػػػجز ػػػػػـػ

-اطرػػػػشا تزاطسعجن ػػػػ -صػػػػشلع زاطغػػػػدؿزكاطشدػػػػ جز-)اطرػػػػشا ابزاطغحاأل ػػػػ 
ز.اطرشا تزاطكس األ  (ز- اطرشا تزاطهشجس  زكاطكهخ  

رصُٛف 

 انصُبعبد

 

صُبعبد 

 حذٚثخ
صُبعبد 

 ثطٛطخ

رصُٛع 

 اندهٕد

حفع 

ٔرعهٛت 

 انفبكٓخ 

حهح 

 انمطٍ
صُبعخ 

االخٓسح 

 انكٓرثٛخ

صُبعخ 

االالد 

 ٔانطٛبراد

صُبعبد 

 حرفٛخ 

 )ٚذٔٚخ(

انطدبد  انفخبر

 انٛذٔ٘

حفر 

 انخشت
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اط ػسػػػعزفػػػعزان ذػػػارزاطسػػػجفزاطرػػػشا   زاطجج ػػػج زبع ػػػجاز ػػػغزاطسػػػجفزاطدػػػكش  زززز-ج
 نداف.ابدة زقل زاط لػلزاطة اعززكاطحفاظز لعزصح زا

ز
16.  

 اطفخارز-اطدجادزاط جك ز-حفخزاطخذ ز-أ
ز رش عزاطجلػدز-حفظزك عل  زاطفاكه ز-حلجزاطقصغز- 
زاالجهد زاطكهخ   زكاطكسة ػ خزصشا  ز-البزكاطد ارابآلصشا  زاز-ج
زحفظزك عل  زاطفاكه زكاطخزخكابزز-د

كاطحرػؿزززراد زاطرادرابزاطسرخر - ج زاطعا ل ء ذغ مزا- صػرخزاطرشا  ز-ق
ززراد زاطجخمزاطقػ عزز-جشة  ء لعزاطعس:بزا

ز
 اطرشا  زاطحخف  ز-أ .17
زاطرشا  زاطةد ص ز- ززززززززززززززززز

زاطرشا  زاطحج ث ز-جززززززززززززززززز
زاطسشصق زاطرشا   ز-دززززززززززززززززز
زاس شداؼز-بػزززززززززززززززز

ز
   خكؾزطل لس ح .18

أد ز شػػػػعزاطرػػػشا ابزفػػػعز رػػػخزكزرادا هػػػازإطػػػعززرػػػاد زاالن ػػػاجزاطرػػػشا عزز-أ .19
زكرفعزاطسد ػ زاءسخ زكقػ زاالق رادزاطسرخ ز.

ز لد ز ػف خزفخصزاطعسمزطلسػاشش غزاطعزاط خلزز غزاطةصاط زكاطعشوز.ز- 
ز

ز .21
ز ل هززاسعزاطخاـز زاطرشا  زاط عز قـػ

زصشا  زاطدكخزقر زاطدكخ
زصشا  زاطدرػبزاطحر 
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زصشا  زاطدكخزاطدكخبشجخز
زصشا  زاطحج جزكاطرل ززاطحج ج

زصشا  زاطسشدػجابزاطرػف  زاطرػؼ

ز
   خكؾزطل لس ح .21
 

   خكؾزطل لس ح .22
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

 اجابات الدرس الثالي : مذكالت البيئة الرشاعية وكيفية التغمب عميها
االسػػ حساـزكغدػػمزاالكانػػعزفػػعز  ػػاؤززسػػباب التمػػؾث فػػي البيئػػة الزراعيػػة:أ -أ .23

اسػباب التمػؾث  اأماط خعزاالس خجاـزاطد عوزطلسة جابزاطحذخر زفعزاطدرا  ،ز
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 ػػادـزاطدػ ارابزكدخػافزاطسرػانعزك  ػاؤز ةخرػجزاالالبززفي البيئة الرػشاعية
ززز.اطسلػث زباطدرػب

ز.اطة ا زاطرشا   زاكثخز لػثاز غزاطة ا زاطدرا   ز- 
زز,  خكؾزطلصاط ز حتزاشخاؼزاطسعلعز-ج

ز
ز .24

 البيئة الرشاعية بيئة الزراعيةال وجه السقارنة
زاطسذك:بز

ز
ز
    ز شاقززاالرضزاطدرا
ز
 اطرخؼزاطدرا ع 
ز
 زاط لػلزاطة اع

 انةعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزاءبخػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ زكاطغػػػػػػػػػػػػػػػػػػازابز
اطس رػػػػا ج ز ػػػػغز ػػػػجاخغزاطسرػػػػانعز

ز ساز لدعزإطىز لػلزاطهػاوز.
 إطقاو خلفػػػابزاطسرػػػانعزاطدػػػاألل زفػػػىز

اطسجػػػػارعزاطساأل ػػػػ زكنهػػػػخزاطش ػػػػمز سػػػػاز
ػبز ػػػػػػلدعزإطػػػػػػػىز لػػػػػػػلزاطسػػػػػػػاوزك ػػػػػػػ

زاءسساؾزكاطكاألشابزاطح  زاطساأل  ز.
 اسػػػػػ شداؼزاطسػػػػػػاردزاطصة ع ػػػػػ زن  جػػػػػ ز

زااس خجاـزغ خزاطسش طع.
 ازدحػػػػػػاـزاطسػػػػػػجفزكان ذػػػػػػارزاطسشػػػػػػاش ز

اطعذػاأل  زبدة زبجخ زسكافزاطخرفز
زإطىزاطسشاش زاطرشا   .

ز
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جهػدزاطجكط ز
زطحلها

ز

 اط ػسػػػػػػعزاطعسخانػػػػػػعزكاقا ػػػػػػػ ز
االرضزبع ػػجا ز ػػػغزاطسةػػانعز
زاطدرا   

 ؿزنطػػػػاـزاطػػػػخ زاطػػػػػجاألعزادخػػػػا
كاالسػػػػػػػخاؼزفػػػػػػػعزاسػػػػػػػ خجاـز
  ػػاؤزاطػػخ زاطػػح ز ػػلد زاطػػعز

ز جبػرزاط خ  
 اس خجاـزاالسسج زاطك ساكرػ ز

كاطسة ػػػػػػػجابزاطحذػػػػػػػخر زفػػػػػػػعز
ز دس جزاط خ  

 نقػػػػمزاطسرػػػػانعزاط ػػػػىز زػػػػخزباطة اػػػػ ز
خػػارجزاطسشػػاش زاطدػػكش  ز،كزاالكثػػارز
 ػػغزاطسدػػاحابزاطخزػػخاو.كاطحجاأل ز

 ال  راصزاطغازابزاطزار 
  خشػػػػػػػحابز لػػػػػػػىز ػػػػػػػجاخغز خك ػػػػػػػ ز

اطسرػػػػػػػػانعزك سػػػػػػػػمزف: ػػػػػػػػخزطلغةػػػػػػػػارز
 اطسشةعثز غز رانعزاالسسشت.

 االب سػػاـزب صػػػرخزاطرػػشا  زك عػػج مز
خصػػػػػػػػػطزاالن ػػػػػػػػاجزط قل ػػػػػػػػمزاطعػػػػػػػػػادـز

 كاطسخلفاب.
 كسازقا تزاطجكط زبإنذاوزكزار زاطة ا ز

اصػػػػػػػػػػػجارزاطقػػػػػػػػػػػػان غزكاط ذػػػػػػػػػػػخرعابز
 طحساي زاطة ا ز غزاالخصارز.

 كقػػػػػوزاطهجػػػػػخ زكاطدحػػػػػوزاطعسخانػػػػػىز
ز خزاطسش طع.غ

   خكؾزطل لس حز .25
   خكؾزطل لس ح .26
ز.زز27

طحساي زاطة اػ ز ػغززاب ساـزاطجكط زباقا  زكزار زطلة ا زالصجارزاطقػان غزكاط ذخرعابز-أ
 .االخصار

ززز.االب ساـزباط عل عزاطفشعزكاطرشا عزبهجؼز خخرجز ساط زفش  ز جر  ز- 
ز. لػلساي زاطة ا ز غزاطح خك  ز خشحابز لىز جاخمزاطسرانعزطز-ج
ززز.اطسشطعغ خزإس شداؼزاطسػاردزاطصة ع  زن  ج زاالس خجاـزز-د

ز خؾزااجاب زطلصاط .ز-بػز
ز(ز)زز-(زززززززززززززجزx)زز-(زززززززززززززز زز)ز-أ .28
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ز(ز)ز-(زززززززززززززكزز)ز-بػزز(ززززx)زز-دززززززززززز
ز

 السذكالت التى تؾاجه الرشاعة فى مرر:  -أ .99
 خاـزك د لد ابزاالن اج.زار فاعزأسعارزاطسػادزاط -1
زقل زااقةاؿز لىزاالس ثسارزاطرشا ى.ز- -2
زاط كلف زاطداألج زطسرادرزاطصاق ز.ززززززززززززززززززززز-3
زنقززاطكػادرزاطفش  ز.ز-4
زانخفاضزجػد زاطسش جابزاطرشا   .زززززززززززززززز-5
زاط هخ زاطجسخكى.-6

 جهؾد الدولة لسؾاجهة مذكالت البيئة الرشاعية : -ب 
 نقػػمزاطسرػػانعزاط ػػىز زػػخزباطة اػػ زخػػارجزاطسشػػاش زاطدػػكش  ز،كزاالكثػػارز ػػغز

 اطسداحابزاطخزخاو.كاطحجاأل زال  راصزاطغازابزاطزار 
 خك ػػ ز خشػػحابز لػػىز ػػجاخغزاطسرػػانعزك سػػمزف: ػػخزطلغةػػارزاطسشةعػػثز ػػغز 

  رانعزاالسسشت.
 االب سػػػػػػػاـزب صػػػػػػػػرخزاطرػػػػػػػشا  زك عػػػػػػػج مزخصػػػػػػػػطزاالن ػػػػػػػاجزط قل ػػػػػػػمزاطعػػػػػػػػادـز

 .كاطسخلفاب
 كسػػازقا ػػتزاطجكطػػ زبإنذػػاوزكزار زاطة اػػ زاصػػجارزاطقػػػان غزكاط ذػػخرعابزطحسايػػ ز

 اطة ا ز غزاالخصارز.
 .كقوزاطهجخ زكاطدحوزاطعسخانىزغ خزاطسش طعز 

 -مغاهر اهتاـ الدولة بالرشاعة: - ج
 االنف ػػاسز لػػىزاطعػػاطعزاطخػػارجىززب ذػػج عزاطعػػخ زكاالجانػػ ز لػػىزاالسػػ ثسارز

 فىز جاؿزاطرشا  ز.
 داخل  زكخارج  زجج ج ز.ف حزأسػاؽز 
 .زاالب ساـزباط عل عزاطفشىزكاطرشا ى
 متروؾ لمتمسيذ .32
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 اجابات التدريبات العامة عمي الؾحدة الثانية 
36.  
 زززززززززززز.يع ةخزاالكانعزاطفخارر زأحجزاطرشا ابزاطحخف  زاطةد ص ز-أ

ز  خكدزاطرشا ابزاطكهخ   زفعز حافط زاطقابخ زاطكةخ .زز- 
ززز.طخاـز غزاطعػا مزاطصة ع  زاالز  زطلرشا  اطسػادزازيع ةخز-ج
اثشػػػاوزاخ  ػػػارز ػقػػػعز رػػػشعزاالسػػػسشتزيجػػػ زأفزيكػػػػفزبع ػػػجز ػػػغزاطسشػػػاش زز-د

ززز.اطدكش  
ز.ززززززززززززاطقابخ زفعز حافط زاطحج جزكاطرل   خكدزصشا  ززز-ق
ز.إطقاوز خلفابزاطسرانعزاطداألل زفىزاطسجارعزاطساأل  ز لدعزإطىز لػلزاطساوز-ك

39.  
ش زاطرػػػشا   زيز دػػػػاح ز ػػػغزاالرضز زػػػعز جسػ ػػػػ ز ػػػغزاطسرػػػػانعزاطسشػػػاز-أ

 ػػدكد زباطخػػج ابزكاطسخافػػ زاالز ػػ زك ػػػزعزإزطػػىزأقدػػاـزصػػغ خ زيخرػػزز
زبأحجزاطرشا اب. زكأل ز شهازانذاوز رشعزككمز رشعزيقـػ

زبهاز ػجدزكة ػز-  زخاطرشا  زاطحخف  يزصشا  ز ع سجز لىزاطعسمزاط جكعزكرقـػ
زوزاطحا ى. غزاطعساؿزك هجؼزإطىزاالك فا

اطرػػػشا  زاطةدػػػ ص يزصػػػشا  ز ػػػ عز حػرػػػمزاطسػػػاد زاطخػػػاـزإطػػػىزصػػػػر زأخػػػخعزز-ج
ط قل ػمزحجسهػازأكزكزنهػازبهػػجؼزاالسػ ه:ؾزاطسحلػىزاكزاط رػج خزطلخػػارجز

زكبىز ح اجزطعجدزالكة خز غزاطعساؿ.
البزاطحج ثػػػػػ زكرقػػػػػمزف هػػػػػازاآلاطرػػػػػشا ابزاطحج ثػػػػػ يزصػػػػػشا  ز ع سػػػػػجز لػػػػػىزز-د

زر .اال  سادز لىزاطعساط زاطةذخز
االس شداؼيزاس ه:ؾزكاس غ:ؿزاطسػػاردزاطصة ع ػ زبذػكمزغ ػخز شػ طعز ػلدعزز-بػ

 بجكرؤزإطىزانقخاظها.
 

 متروؾ لمتمسيذ .33
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34.  
وجه 
 السقارنة

 البيئة الرشاعية البيئة الزراعية

العالقات 
 االجتساعية

 

 زرػػاد ز  ػسػػ زحجػػعزاالسػػخ ز لػػعز
زز.ار ع زافخاد

 زز.رضزاطدرا   ءاط سدظزبا
 ززز.اح خاـزاطكة خ
 ززز.اط عاكفزف سازب شهع

 ززز.اط عاكفزب غزاطعا ل غ
 اطسذارك زفعزاطشقابابزاطعساط ػ ز

ززز.ااط عز حافظز لعز راطحهع
 ززز.اح خاـز ػا  جزاطعسم

ندبة 
 التعميؼ

ار فاعزندة زاط عل عزكخاص ز عل عززار فاعزندة زاال   ز قارن زباطسجفز
زاالشفاؿزكقل زندة زاال   ز

ز
سؽ 

 الزواج
 

خزط:نالز ساز لثخزاطدكاجزاطسةك
ز لعزصح زاطسخأ ز

زار فاعزسغزاطدكاجز

مذاركة 
السرأة في 

 العسل 

ز ذارؾززاطسخأ ززاطخجمزفعزاطعسمز ذارؾززاطسخأ ززاطخجمزفعزاطدرا  ز

 
 متروؾ لمتمسيذ  .35
 متروؾ لمتمسيذ  .36
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 الؾحدل الثالثه اجابة
زاالخ ةارزاطقةلى

زيزز1جز
 زـ.ز641ز– سخكزبغزاطعاصز -5
 ز.اطة دنص  غ -٩
 ز.ق اـزاطجكط زاطصػطػن   -3
 ز.اطسعدزطج غزهللازاطفاشسى -4

زيزز2جز
ق اـز سخكزبغزاطعاصزبإ اد زحفخزقشا زاطش مزاطةحخزاءحسػخزكأشلػ ز ل هػازاسػعز -5

 زز.خل جزأ  خزاطسل ش غ
حخصزص:سزاطج غز لىزظعزاطذاـزكاطعخاؽزاطىز رخزط ح  زباطرػل ة غز ػغز -٩

 ززشػ .اطذساؿزكاطج

زيزز3جز
 ز.بة:دزاطذاـز:   ااسط أ  غزاطف ػسز -5
 ز.ح ثزأنهازصجبزغارابزاطسغػؿزكاطرل ة غ -٩

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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 األولانذرس  إجبببت

 يصر جحث انحكى انعثًبنى
زيزز1جز
 خجػػعزذطػػظزاطػػىز ػقعهػػازاطس ػسػػ زاطسدػػ صخز لػػىزشػػخؽزاط جػػار زبػػ غزأكر ػػاز -5

 ز.كاطذخؽز
 ززاطف غزكااظخابابزب غزفخؽزاطسساط ظ.بدة ز -٩
 زز.هعزاط قل جي ال  سادبعز لىزاطفخسافزبأسلح  -3
 ز.شخر زرأسزاطخجاوزاطراطحاطةخ غاط  غزالك ذاؼز -4
 ززاطشطعزاطحخ   زاط قل جي .ز–اط جبػرزاالق راد زز– جـزاالس قخارزاطجاخلعز -5
زبا  ةاربازاطسقخزاطخأل دعزطلجكط زاطسسلػك  زك ف احا زطلسذخؽزاطعخ ى -6
 ز.بدة زبدرس زاطسساط ظزأ اـزاطعثسان  غزفىز عخك زاطخرجان   -7

ززيز2جز
 ز.زدبخبزدكط زاطسساط ظزاق رادياا -5
 ز.اط ظسظعوزاطقػ زاطعدكخر زطلس -٩
 ز. جبػرزاءكظاعزاالق رادي زطجكط زاطسساط ظ -3
 ززا جاؤزاطدحوزاطعثسانعزطسرخ. -4
اصةحتزب:دزاطذاـزز–ا  جادزاطشفػذزاطعثسانىزطة:دزاطذاـزز–سقػطز جفزاطذاـز -5

 ز. ابع زطلجكط زاطعثسان  
شش زشػ افزباعز لىزبا زز–كط زاطعثسان  زأصةحتز رخزكالي ز ابع ززطلج -6

 ز.زكرل 
زسػوزاءكظاعزاطد اس  زطلسساط ظ. -7

زيزز3ج
 ز.اطجدرخ زاطعخ   ز–اطذاـزز– رخز -5
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 ز.انه ارزاطجكط زاء ػ    -٩
 .1498ز–شخر زرأسزاطخجاوزاطراطحززز-اطدادسز ذخزز -3
 زاطسذا ز،اطسجفع  .ز–اطفخساف -4
 ز.ؿ ثسافزبغزأرشغخز -5
 ز.اطدادسز ذخ -6
 ز.سل عزاءكؿ -7

زيزز4ج
 ز.اطثاطثز ذخ -5
 ز.دمحمزاطفا ح -٩
 ز. خجزداب  -3
 زـ.1516 -4
 ز.قشرػ زاطغػرعز -5
 زـ.1517 -6

زيز5جز
 ز.ؿاطىز ثسافزبغزأرشغخزز(خصأ) -5
 ز(.صح)ز -٩
 ز.اطةخا غاط ػفزز(خصأ) -3
زز.اءسلح زاط قل جي ز(خصأ) -4

زيزز6جز
 ز.طعز  جبػرزأحػاؿزاطسساط ظزاالق رادي  -5
زاطسساط ظ.طعزز–زوزاطقػ زاطعدكخر زطجكط زاطسساط ظعطعز ز -٩  ز هـد
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طػػعزيق ػػمزز–طػػعزيدػػ ص عزسػػل عزاءكؿزظػػعزبػػ:دزاطذػػاـزاطػػىزدكطػػ زاطجكطػػ زاطعثسان ػػ ز -3
 ز.اطدلصافزقشرػ زاطغػرعز

 ز.طعزيذش زشػ افزباعز–طعز ش هىزاطجكط زاطسسلػك  زفىز رخز -4

زيزز7جز
 معركة الريدانية  معركة مرج دابق  وجه السقارنة 

زـزز1517زـزز1516 التاريخ 

قشرػ زز–سل عزاءكؿز كة قادة السعر 
زاطغػرعز

زشػ افزباعزز–سل عزاءكؿز

زاطخرجان  زفىزصحخاوزاطعةاس  زز خجزداب زبذساؿزسػرراز السكاف 

 بدرس زقشرػ زاطغػرعز - الشتائج 
ا  جادزاطشفػذزاطعثسانىز -

 اطىزب:دزاطذاـز
 سقػطز جفزاطذاـز -
زق مزقشرػ زاطغػرعز -

بدرس زشػ افزباعزكششقهز -
  لىزبا ززكرل ز

زصةحتز رخزكاليهز ثسان  زا -

زيز8جز
ز–ـز1498شخرػػ زرأسزاطخجػػاوزاطرػػاطحززاك ذػػاؼ-ـز1453فػػ حزاطقدػػصشص ش  ز
زـزز1517 ػقع زاطخرجان  زز–ـز1516 ػقع ز خجزداب ز

زيز9جز
 زاطسساط ظ. -5
 ز.اطعثسان  غ -٩
 ز.شخر زرأسزاطخجاوزاطراطح -3
 ز.اطسساط ظ -4
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زيز  خؾزاالجاب زطلصاط زز11ج
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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 انثبنيانذرس  أجببه

 واهى نحبئجه في يصر انعثًبنيانحكى 

ز -6ج 
 ز.سل عزاءكؿ -5
 ز.اطحا   زاطعدكخر ز–اطج ػافزز–اطػاطىز -٩
 ز.سش زكث:لزسشػاب -3
 زاس ةجاد . -4
 زاءس ان . -5

زيزز2جز
 ز.ث:لزقػعزز(خصأ) -5
 (.صح) -٩
 ز(زاطػاطع.خصأ) -3
 زككةارزاطسػضف غزكاء  افزكاطعلساو.ز(خصأ) -4
 ز(.صح) -5

زيزز3جز
يحافظز لىزاء غزز– خسمزاطخخاجزز–هزيذخؼز لىز شف حزقخارابزاطدلصافزءن -5

 ز ج ػزاطج ػافزإطىزاالنعقاد.ز–
 زإبساؿزاطدرا  زككدادزاط جار زك أخخزاطرشا  . -٩
 ز. ذارك زاطػاطىزفىزحكعزاطة:دز–اطجفاعز غزاطة:دز -3
اوزاليد ص عزاطػاطىزأفز ةتزفىزأ خزإالزبسػافق زأ زز–طهزسلص ز خاقة زاطػاطىز -4

 ز.اطج ػاف
زفكافزاطحكاـز  س عػفزباطثخك زكاطشفػذزب شسازبدة ز -5 اط فخق زب غزاطحاكعزكاطسحكـػ

زاطسرخرػفز غزخ خابزب:دبع.  حـخ
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بدة زاق رارزاط عل عز لىزحفظزاطقخافزكدركسزاطفقهزكاط ذخرعزكطعزيعجزبشاؾز -6
زاطعقل  زكاطخراظ  زكاطصة ع  ,  اب ساـزباطعلـػ

زيز4ج
 زاطػاطع -5
 ث:ث زأ ػاـ -٩
 اطةاشاز -3

زيزز5جز
 حػطتز رخز غزدكط ز د قل زز– خ  ز لىزذطظزافزفقجبز رخزاس ق:طهاز -5

 ز.اطىزكالي ز ابع زطلجكط زاطعثسان  
 عانا زبعسزشػاألوزاطسج سعزاطسرخ ز غز ذك:بزاطفقخز خ  ز لىزذطظز -٩

س اد زاطجسػدزكاط أخخزفعزكاف زنػاحعزاطح ا زاطعلس  زز-كاطجهمزكاطسخض
 كاطثقاف  .

  أخخزاطحخؼزكاطرشا اب.ز–طح ا زاطفش  ز جبػرزا -3

زيزز6جز
فػػػىزظػػػػوز خػػػػؼزاطجكطػػػ زاطعثسان ػػػ ز ػػػغزاسػػػ ق:طهزبػػػاطة:دزككػػػحطظز ػػػ عزااجابػػػ ز -5

اءثػػارزاطدػػلة  زاط ػػىزجعلػػتزاب سػػاـزاطػػػالؤزبجسػػعز ػػادفعػؤز ػػغزرشػػاكعزطلػصػػػؿز
 زز.اطىزاطحكع

 ز.أج زفىزظػوزدكرزاطحاكعزفىزنذخزاطعجؿزكاطد:ـزفىزاطة:د -٩

زيزز7جز
 ز.بأحػاؿزاطة:دز ه عزاطػاطعزسػؼ -5
 طعز  أخخزاطحخؼزكاطرشا اب.ز–طعز جبػرزاطح ا زاطفش  زفعز رخز -٩
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طػػعزيكػػغزبشػػاؾزبشػػاؾزفجػػػؤزبػػ غزشةقػػ زز–طعػػاشزاطسرػػخرػفزح ػػاؤزأكثػػخزرفاب ػػ ز -3
 ززطعز فخضزظخاأل زكث خ ز لىزاطسرخر غ.ز–اطحكاـزكاطسحكػ  غز

زيز8جز
 قػادزاطحا    -5
 اطػاطع -٩
 اطج ػاف -3

زيزز9جز
 اطحا   زاطعثسان  زز–اطج ػافزز–اطػاطىز  كػفز غز -5

 ز
 يزز11جز

زاطح ا زاطفش  ززاطح ا زاطعلس  زكاطثقاف  ززاطح ا زاالج سا   ززاطح ا زاالق رادي ززاطح ا زاطد اس  ز

ز

ز1

ز2

ز3

زز6

ز5ز4

ز8

ز7

ز
زيز  خؾزااجاب زطلصاط .ز11جز
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 اننًورج األولاجببة 

زيزز1جز
 ز. خجزداب  -5
 ز.اس ةجاديا -٩
 ز.كدركسزاطفقهزكاط ذخرعحفظزاطقخأفز -3
 ز.اط جار ز–اطدرا  ز -4

ز2جز
ز)زأز(ز
بدػػة ز ػاردبػػػاز ػػػغزاطزػػػخاأل زاط ػػػىزكانػػػتز حرػػػمز ل هػػػاز ػػػغزاطسكػػػػسز قابػػػمز -5

 ز.كاطسحرػالبزاطدرا   زكاطرشا ابزاطحخف  ز– خكرزاط جار زباراظ هاز
ق ػػػػاـزاطدػػػػلصافزاطعثسػػػػانىزب خح ػػػػمزز–اظػػػػسح:ؿزك ػػػػأخخزاطحػػػػخؼزكاطرػػػػشا ابز -٩

 زز.ىزاءس ان اطعساؿزاطسهخ زاط

ز)ز ز(ز
5-  
زز.االشخاؼز لىز شف حزاطقخرابزاطرادر ز غزاطدلصافزاطعثسانى -
زز.ارساؿزاطخخاجزاطسفخكضز لىزاطة:د -
زز.ا جادزفخؽز غزاطجشجزط:ش خاؾزفىزحخك زاطدلصاف -
 ز.اطحفاظز لىزاء غزفىزاطجكط  -
 .د ػ زاطج ػافزط:نعقاد -

زاطجفاعز غزاطة:دزز-ز-2

زد ػافزاطقابخ ز خاقة زكحزػرزاج سا ابزز-
ز ذارك زاطػاطىزكاطدشاج زفىزحكعز رخز-
زبسخاقة زاطػاطع.اطق اـزز–ز3
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 انثبنياننًورج إجببة 

 
زيز1جز

 ز.اطخرجان   -5
 ز.اطعثسان  اطحا   زز–اطج ػافزز–زاطػاطع -٩
 ز.اطصةقى -3

زيز)زأز(زز2جز
 ز.اطشداعزكاط شافذزكاالق  اؿزب شهعز لىزاطدلص سة زز–أزز -5

زز.اسىس قخارزاطد ا جـزاز– ز
زز.ظعوزاطقػ زاطعدكخر زال  سادبعز لىزاءسلح زاط قل جي ز–جز
ك ذػػػاؼزشخرػػػ زرأسزاطخجػػػاوزاطرػػػاطحزإ ػػػجبػرزاءكظػػػاعزاالق رػػػادي زبعػػػجزز–دز

ززز.ـ1498
زز.قز_ز عخظهازفىزبجاي زاطقخفزاطدادسز ذخزءز ابز اط  

زعـزك حصػ1519طز_زبدرس زاطسساط ظزأ اـزاطةخ غاط ػفزفىز ػقعػ زد ػػزاطةحخرػ ز
ززز.سصػطهعأ

بدػػة زاق رػػارزاط علػػ عزفػػىزاءزبػػخز لػػىزحفػػظزاطقػػخأفزكدركسزاطفقػػهزكاط ذػػخرعزز -٩
زاطعقل ػ زكاطخراظػ  زكاطصة ع ػ زكسػاز ػجبػربزاطح ػا زشػكطعزيعجزب اؾزاب سػاـزبػاطعلـػ

 زز.اءدب  زك ػقوزنذاطزاط أط و

زز.بدرس زاطقػابزاطسسلػك  ز–)ز ز(زأزز
زز.ػرعزبعجزخ ان زبعسزاطسساط ظق مزاطدلصافزاطعثسانىزقشرػ زاطغز– زززززززز

زز.سقػطز جفزاطذاـز–جزززززز
زز.ا  جادزاطشفػذزاطعثسانىزاطىزب:دزاطذاـز–دزززززز

ز
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 انوحذة انرابعة

 إجبببت انذرس األول

 و(8188 -8971االححالل انفرنسي نًصر )

 إجابة الدؤاؿ األوؿ: أكسل العبارات اآلتية بكمسات مشاسبة:
 شػطػف. -1
 .إ ةاب شةخاخ تز،اطرع ج،ز -2
 أبعزق خزاطةحخر . -3
ز.االسكشجرر  -4

إجابة الدؤاؿ الثاني: اكتب كمسة )صػح( أمػاـ العبػارة الرػحيحة وكمسػة )خظػأ( أمػاـ 
 العبارة غير الرحيحة مع الترؾيب.

 )خصأ(زكافزاءسصػؿزاالنجل د ز خاق زاطس:ح زفعزاطةحخزاطس ػس .ز -5
 .)صح(ز -6
 .)صح(ز -7
 غزاطسساط ظزكاطفخند  غ.خاخ تزأكؿز ػاجه زب ة)خصأ(زكانتز عخك زش -8
)خصػػػػػأ(زفذػػػػػمزز سػػػػػاوزاطسساط ػػػػػظزفػػػػػعزاط رػػػػػج زطلحسلػػػػػ زاطفخندػػػػػ   لىز رػػػػػخز -9

 ـ.1798
 إجابة الدؤاؿ الثالت: تخير اإلجابة الرحيحة مؽ بيؽ القؾسيؽ

  اطص . -1
 .االنجل د ز -2
 دمحمزكخرع. -3
 .اطرع ج -4
زشةخاخ ت. -5
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 إجابة الدؤاؿ الرابع: برهؽ عمى صحة أو خظأ العبارات اآلتية
صػػػػػح ح زكاطػػػػػجط مز لػػػػػىزذطػػػػػظزبدرسػػػػػ زاطسساط ػػػػػظزأ ػػػػػاـزاطفخندػػػػػ  غزفػػػػػعززاطعةػػػػػار  -1

 .كفخاربعزإطىزاطرع جشةخاخ تزكإ ةاب ز
 كػػ عزاطفخندػػ ػفزبػػأ خزاطحسلػػ زكطػػعزيعلػػعزبهػػازكاطػػجط مز لػػىزذطػػظززصػػح ح اطعةػػار ز -2

ز.زززإالزقاألجبعزنابل ػفزبػنابخب
 إجابة الدؤاؿ الخامس: بؼ تفدر....؟

انجل ػػػػخا،زك  عػػػػخضزطسهاجسػػػػ زاءسػػػػصػؿزح ػػػػىزالز  دػػػػخ زأخةػػػػارزاطحسلػػػػ زإطػػػػىز -1
 اانجل د زاطح زكافز خاق زاطس:ح زفعزاطةحخزاطس ػس .

 *زاءسةا زاطسعلش زطلحسل زاطفخند  ز لىز رخيزز -2
  أد  زاطسساط ظزك حص عزقػ هعزكنفػذبع. -أز
اظصهادزكضلعزاط جارزاطفخند  غزكاطخ ايازاطسرػخر غزفػعز هػجزإبػخاب عزبػظز - ز

 ك خادزبظ.
 فخند  ز أ  جزسلصافزاطجكط زاطعثسان  زفعز رخ.اد اوزاطحكػ  زاط -جز

ز*زاءسةا زاطحق ق  ز)غ خزاطسعلش (ي
 هج ػػػجز رػػػاطحزانجل ػػػخازبقصػػػعزشخرػػػ زاال رػػػاؿزب شهػػػازك ػػػ غز دػػػ عسخا هازفػػػعزز-أ

زاطهشج.
إقا ػػػػػ ز دػػػػػ عسخ زفخندػػػػػ  زفػػػػػعزاطذػػػػػخؽزيكػػػػػػفز خكدبػػػػػاز رػػػػػخ،زط عػػػػػػرسزز- 

ز.اط عزفقجكبازإ ةخاشػرر هعاطفخند  غز غز
 سلح زاطحج ث زطجعزاطفخند  غزاط عزحدستزاطسعخك زطراطحهع.ط ػفخزاء -3
زبدػػػػػػػػة ز حصػػػػػػػػ عزأسػػػػػػػػصػطهعزاطةحػػػػػػػػخ زفػػػػػػػػعز ػقعػػػػػػػػ زأبػػػػػػػػعزق ػػػػػػػػخزاطةحخرػػػػػػػػ زفػػػػػػػػعز -4

 ـ.1798أغدصذز
 

 إجابة الدؤاؿ الدادس: ماذا يحدث إذا...؟ 
 فى ضؾء التالى : متروؾ لمتمسيذ
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إلى لؼ تدتظع الحسمة الفرندية الدخؾؿ االسكشدرية واحتاللها ثؼ التؾجه -6
 القاهرة واالستيالء عميها . 

 لؼ تشجح الحسمة الفرندية دخؾؿ القاهرة واحتالؿ مرر . -9
 انترر السساليػ عمى الفرندييؽ فى مؾقعة شبراخيت  , امبابة .   -3

 
 إجابة الدؤاؿ الدابع: اكتب ما تذير إليه العبارة

 .حسل  -1
 .اح :ؿ -2
 . د عسخ  -3

 
 إجابة الدؤاؿ الثامؽ: مؽ أنا....؟

 دمحمزكخرع.اطد جز -1
 نابل ػفزبػنابخب. -2
 .نابل ػفزبػنابخب -3
 إبخاب عزبظ. -4
 نلدػف. -5
 كل ةخ. -6

 الدؤاؿ التاسع: فكر وتتبع
زمتروؾ لمتمسيذ

 
 إجابة الدؤاؿ العاشر: لعبة الحروؼ واألرقاـ

شػطػفي  شػػػػػاوزأبحػػػػػخبز شػػػػػهزاطحسلػػػػػ زاطفخندػػػػػ  ز  جهػػػػػ زإطػػػػػىز رػػػػػخزفػػػػػعز ػػػػػا ػز -1
 ـ.1798

هػازاطحسلػ زاطفخندػ  زكبػعزفػعزشخرقهػازكخرتيجدرخ زباطةحخزاطس ػس زاس ػطتز ل  -2
 إطىز رخزط زل مزاالسصػؿزاالنجل د .
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ق رػػػػػادي ازأكزإسػػػػػ غ:طهزإ  ػششػػػػػهزأكزيك فػػػػػعزبزى دػػػػػ عسخ يزإقلػػػػػ عزيحكسػػػػػهزأجشةػػػػػ -3
  دكخر ا.

 ـ.1798نابل ػفزبػنابخبيقاألجزاطحسل زاطفخند  ز لىز رخ -4
ندػػعزفػػعزسػػصػؿزاطفخزاكل ةػػخيزاطقاألػػجزاطػػح زأرسػػمزطشػػابل ػفزرسػػاط ز ف ػػجزب حصػػ عزا -5

 االسكشجرر .
 اسصػؿيز جسػ  زسفغزحخ   زأكز جارر .ز -6

 اطصػػػػ يزأكؿزجدرػػػػخ زاسػػػػ ػطتز ل هػػػػازاطحسلػػػػ زاطفخندػػػػ  زكبػػػػعزفػػػػعزشخرقهػػػػازإطػػػػىز -7
  رخ.
 عذر: ما الشتائج السترتبة عمى......؟ الحاديإجابة الدؤاؿ 

 أدعزذطظزإطىزفخارز خادزبظزك غزبقعز عهز غزاطسساط ظزإطىزاطرع ج. -1
ززيأدعزذطظزإطىز-2
ز*زانقصاعزاطرل زب غزاطج رزاطفخندعزاطسػجػدزفعز رخزكفخندا.ز

ز*زا  سادزاطفخند  غزفعزسجزاح  اجا هعز لىز ػاردز رخ.
 *زظعوزاطخكسزاطسعشػر زطلجشػدزاطفخند  غ.

 اقرأ وأجب العاشر: الثانيإجابة الدؤاؿ 
ز  خكؾزطل لس ح.ز
 

 عذر: الثاليالدؤاؿ 
ز  خكؾزطل لس ح.ز
ز

 ر:عذ الرابعالدؤاؿ 
ز  خكؾزطل لس ح.ز
 

 عذر: الخامسالدؤاؿ 
ز  خكؾزطل لس ح.ز
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 إجبببت انذرس انثبني

 يصر جحث االححالل انفرنسي

 إجابة الدؤاؿ األوؿ : أكسل العبارات اآلتية بكمسات مشاسبة
 .شهخ -1
 اطسةانعزكاطسداجج. -2
 س  . -3
 اطعخرر. -4
 اطقابخ زكااسكشجرر . -5
   شػ. -6

 ات اآلتية بعد ترؾيبهاإجابة الدؤاؿ الثاني: أعد كتابة العبار 
ز.اءزبخزاطذخرف -1
ز.انجل خا -2
 . سخز كـخ -3
 .  شػ -4
زفخضزنابل ػفزاطزخاأل ز لىزاطسرخر غزبعجز ػقع زأبعزق خزاطةحخر .ز -5
زاس ثشىزنابل ػفزاطذ خزاطدادابز غزحكعزاا جاـز. -6
ز ػطىزكل ةخزأ خزاطحسل زاطفخند  زبعجز ػقع زأبعزق خزاطةخر . -7

 ....؟إجابة الدؤاؿ الثالي: بؼ تفدر .
 بدة زفخضزاطفخند  غزاطزخاأل ز لىزاطسرخر غزك عدفهعزفعزجسعزاء ػاؿ.ز -1
ءفزنابل ػفزكافز جرؾز كان زاطذ خزاطدادابزاطعلس  زكاءدب ػ زطػجعزاطسرػخر غ ز -2

 فخذىزردزاطفعم.
 بحج ز حر غزاطقابخ . -3
 ـ.1798بدة ز حص عزاءسصػؿزاطفخندعزفعز ػقع زأبعزق خزاطةحخر زز-أ -4
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جل خاز عزاطجكط زاطعثسان  زكإ جادزحسل ز ذ خك زطصخدزبدة ز عاكفزانز- 
زاطفخند  غز غز رخ.

 طقػ زأسػاربا،زك داط زأبلها،ز شاقزز جدزاطجشػدزاطفخند  غ. -5
 بدة ز فذعز خضزاطصا ػفزب شهع.زز -6
ءنفدػػػػهعززغبدػػػػة زرفػػػػسزبخرصان ػػػػازط: فاق ػػػػ زكإصػػػػخارباز لػػػػىز دػػػػل عزاطفخندػػػػ  ز -7

 كأسخعزحخ .

 
 رأيػ فيسا يمي؟ )متروؾ لمتمسيذ( إجابة الدؤاؿ الرابع: ما

 
 إجابة الدؤاؿ الخامس: ماذا يحدث إذا...؟ )متروؾ لمتمسيذ(

 
 إجابة الدؤاؿ الدادس: ما العالقة بيؽ...؟

بعجز ج  خزاءسصػؿزاطفخندعزفعز عخك زأبعزق خزاطةحخر زبجأزاطفخند ػفزفعز -1
،زككافزب حازفخضزاطزخاأل ز لىزاطسرخر غزط حرلػاز لىزاط سػرمزاط:ـز

 سة زفعزق اـزثػر زاطقابخ زاءكطى.
سا جزاك ذاؼزحجخزرش جز لىزفظزر ػززاطك اب زاطسرخر زاطقجيس زك غزثعز -2

زاط عخؼز لىزأسخارزاطحزار زاطسرخر زاطقجيس ز.

 إجابة الدؤاؿ الدابع: ما الشتائج السترتبة عمى...؟
خزاطػػػػح زكػػػػافز قرػػػػػر از لػػػػىز لسػػػػاوزك ذػػػػايزطػػػػج ػافزاطقػػػػابخ إطغػػػػاوزنػػػػابل ػفزز-أ -1

 اءزبخ.

إنذػػػاوزد ػػػػافزجج ػػػجزطػػػعزيق رػػػخز لػػػىزاطسذػػػايخزكاطعلسػػػاوزح ػػػثزظػػػعزكػػػمزز- 
زكاطجاط ابزاءجشة  زاطسق س زبسرخ.زاطصػاألو

زبجـزاطسةانعزكاطسداججزبحج ز حر غزاطقابخ .ز-ج
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ز حػؿزس اس زنابل ػفز غزاطل غزإطىزاطذج زكاطعشوزظجزاطسرخر غ.زز-د
زفخضزغخا ابز لىزاط جارزكاطعلساو.ز-بػ

 س زاطج رزاطعثسانعزكأسخزقاألجبع.بدر -2
 ػػج  خزحػػعزبػػػالؽ،زق ػػمزبعػػسزاطثػػػار،ز شػػعزاطغػػحاوز ػػغزسػػكافزاطقػػابخ ،زفػػخضز -3

 اطزخاأل زكاا اكاب،ز رادر زاء ػاؿزكاطسس لكاب.
طف ػػػػتزاطحسلػػػػ زاطفخندػػػػ  زأنطػػػػارزاطعػػػػاطعزاطغخ ػػػػعزطسرػػػػخزك ػقعهػػػػازاطجغخافػػػػعزز-أ -4

 ك رف زخاص زانجل خا.
ز سازكافزيجخ زفعزاطعاطع.زأضهخبزطلسج سعزاطسرخ ز دط هز- 
زإيقاظزاطػ عزاطقػ عزكطفتزان ةاؤزاطسرخر غزطساز جكرزحػطهعز غزأحجال.ز-ج

زسا جزذطظز لىزفظزر ػززاطك اب زاطسرخر زاطقجيس .ز -5
 إجابة الدؤاؿ الثامؽ: قارف بيؽ ..

زثػر عزاطقابخ زاءكطىزكاطثان   -زأ
 ثؾرة القاهرة الثانية ثؾرة القاهرة األولى وجه السقارنة

زـ1811 ارسززـ1798أك ػ خززاطعاـ
زحعزبػالؽزاطجا عزاءزبخزاطذخرفز خكداطثػر 

زكل ةخزنابل ػفززاطقاألجزاطفخندع
بدػػػػػػػػػػػػة زفػػػػػػػػػػػػخضزاطفخندػػػػػػػػػػػػ  غززاءسةا ز

اطزػػػػػػػػخاأل ز لػػػػػػػػىزاطسرػػػػػػػػخر غز
زك عدفهعزفعزجسعزاء ػاؿ.

بدػػػػػػػة زااجػػػػػػػخاوابزاط ػػػػػػػعزا خػػػػػػػحباز
زكل ةخزطسعاقة زأبمزاطقابخ .
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 ػفزطلػػػػػػػػػػج ػافزإطغػػػػػػػػػػاوزنػػػػػػػػػػابلز-أزاطش األج
اطػػػػػششعزاطػػػػػح زكػػػػػافز قرػػػػػػر از

ز لىز لساوزك ذايخزاءزبخ.
إنذػػػػػاوزد ػػػػػػػافزجج ػػػػػجزطػػػػػػعزز- 

يق رخز لىزاطسذايخزكاطعلساوز
زح ػػػػػػػػثزظػػػػػػػػعزكػػػػػػػػمزاطصػاألػػػػػػػػو

كاطجاط ػػػػػػابزاءجشة ػػػػػػ زاطسق سػػػػػػ ز
زبسرخ.

بػػػػػػجـزاطسةػػػػػػانعزكاطسدػػػػػػاججزز-ج
زبحج ز حر غزاطقابخ .

 حػػػؿزس اسػػ زنػػابل ػفز ػػغزز-د
زاطلػػ غزإطػػىزاطذػػج زكاطعشػػوزظػػج

زاطسرخر غ

 ػػػػػػػج  خزحػػػػػػػعزبػػػػػػػػالؽ،زق ػػػػػػػمزبعػػػػػػػسز
اطثػػػػػػػار،ز شػػػػػػعزاطغػػػػػػحاوز ػػػػػػغزسػػػػػػكافز
اطقابخ ،زفخضزاطزػخاأل زكاا ػاكاب،ز

ز رادر زاء ػاؿزكاطسس لكاب

 
  ػقع عزأبعزق خزاطةحخر زكاطةخر  -ز 

 مؾقعة أبي قير البرية مؾقعة أبي قير البحرية وجه السقارنة
زـز1799أغدصذززـ1798أغدصذززاطعاـ

اءشخاؼز
ز اطسذ خك

االسصػؿزاالنجل د زبق اد ز
زنلدػفزكاالسصػؿزاطفخندع

اطج رزاطفخندعزبق اد زنابل ػفزز
زكاطج رزاطعثسانع
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 *ز حص عزاءسصػؿزاطفخندع.ززاطش األج
*زانقصػػػاعزاطرػػػل زبػػػ غزاطجػػػ رز
اطفخندػػػػػعزاطسػجػػػػػػدزفػػػػػعز رػػػػػخز

زكفخندا.

*زا  سػػػػػادزاطفخندػػػػػ  غزفػػػػػعزسػػػػػجز
زاح  اجا هعز لىز ػاردز رخ.

شػرػػػػػػػػػػ ز*زظػػػػػػػػػػعوزاطػػػػػػػػػػخكسزاطسع
زطلجشػدزاطفخند  غ.

ز

بدرسػػػػػػ زاطجػػػػػػ رزاطعثسػػػػػػانعزكأسػػػػػػخز
زقاألجبع

ز
 إجابة الدؤاؿ التاسع: مؽ أكؾف .......؟

 نابل ػف. -1
2- .   سخز كـخ
 سل سافزاطحلةع. -3
   شػ. -4

 إجابة الدؤاؿ العاشر: 
1-  
 لساوزك ذػايخزاءزبػخز د سػػازثػػر زاطقػابخ زاءكطػىزظػجزاطحسلػ زاطفخندػ  زفػعززز-أ

 ـ.ز1798أك ػ خز
زقادزاطسرخر غزفعزثػر هعزظجزاطحسلػ زاطفخندػ  زفػعز ػارسززاطد جز-   سخز كـخ
 ـ.زز1811
  عخؼزاطذع زاطسرخ ز لىزاطفاابزاط عزسانجبزاطفخند  غ.ز-أ -2
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 عػػخؼزاطذػػع زاطسرػػخ ز لػػىزبعػػسزاءنطسػػ زااداررػػ زاطحج ثػػ ز ثػػمزنطػػاـزز- 
زاطسحاكعزكنطاـز دج مزاطسػاط جزكاطػف اب.

زازك داكألهاز لىزاطسرخر غ.أثخبزاطحزار زاطغخ   زبسدايابز-ج

 إجابة الدؤاؿ الحادي عذر : برهؽ عمى صحة أو خظأ العبارات اآلتية.
 اطعةار زخاشا زكاطجط مز لىزذطظزأفز.... -أز
 لسػاوزك ذػايخزاءزبػخز د سػػػازثػػر زاطقػابخ زاءكطػىزظػػجزاطحسلػ زاطفخندػ  زفػػعز - ز

 ـ.ز1798أك ػ خز
زقػػادزاطسرػػخر غزفػػعزثػػػر هعزظػػجزاطحسلػػ -جز  زاطفخندػػ  زفػػعز ػػارسزاطدػػ جز سػػخز كػػـخ

 ـ.زز1799
 اطعةار زصح  زكاطجط مز لىزذطظز... -1

اك ذػػاؼزحجػػخزرشػػ جزكفػػظزر ػػػززاطك ايػػ زاطسرػػخر زاطقجيسػػ ز لػػىز ػػجزاطعػػاطعز -أز
 اطفخندعزشا ةل ػف.

ازكة خ از غزاءبحال. - ز   أط وزك ا زكصوز رخزاطح ز زسغز جد 
 دراس ز ذخكعز ػص مزاطةحخرغزاطس ػس زكاءحسخ. -جز
 سعزاطسرخ زكسقخزاجخاوزاءبحالزاطعلس  .إنذاوزاطسجسعزاطعل -دز

 
 الدؤاؿ الثاني عذر: )متروؾ لمتمسيذ(

 الدؤاؿ الثالي عذر : اختر اإلجابة الرحيحة مسا بيؽ القؾسيؽ.
 اطجا عزاءزبخ. -1
  كا. -2
 بػالؽ. -3
زانجل خا. -4
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 الدؤاؿ الرابع عذر: رتب األحداث التاريخية التالية مؽ القديؼ إلى الحديي.
 ػق ػعز–اطحسلػ زاطفخندػ  ز لػىزاطذػاـز-د ػافزاطقػابخ زإطغاوز-كطىثػر زاطقابخ زاءز -3

  ػط  ز  شػزأ خزاطحسل زاطفخند  .زز-ا فاق  زاطعخرر
 ػػد زنػابل ػفزإطػىزفخندػازز- ػقع زأبػزق ػخزاطةخرػ زز-فذمزنابل ػفزفعزف حز كاز -4

زخخكجزاطحسل زاطفخند  ز غز رخ.ز- ق مزكل ةخزز-ثػر زاطقابخ زاطثان  ز–

 ؿ الخامس عذر: )في ذاكرة التاريخ( متروؾ لمتمسيذإجابة الدؤا
 إجابة الدؤاؿ الدادس عذر: متروؾ لمتمسيذ

 
زمتروؾ لمظالبإجابة الدؤاؿ الدابع عذر: 

ز
 إجابة الدؤاؿ الثامؽ عذر: متروؾ لمظالب

 
 عذر: متروؾ لمظالبالتاسع إجابة الدؤاؿ 

 
 : متروؾ لمظالبالعذروف  إجابة الدؤاؿ

 
ز
ز
ز
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 س انثبنثإجبببت انذر

 دمحم عهي وانًيب عهى يصر

 إجابة الدؤاؿ األوؿ:
ز  خكؾزطل لس ح

ز
 إجابة الدؤاؿ الثاني: أكسل العبارات اآلتية بكمسات مشاسبة:

 .ز1811 -1
 دمحمز لعزباشا. -2
 اطسساط ظزكاانجل د. -3
 .اطحجاز -4
 .ابخاب عزابغزدمحمز لى -5
6- .   سخز كـخ
  حبح زاطقلع . -7

أمػػاـ  ×(أمػػاـ العبػػارة الرػػحيحة وعالمػػة) إجابػػة الدػػؤاؿ الثالػػي: ضػػع عالمػػة )  (
زالعبارة غير الرحية مع الترؾيب.

ازطث:لزقػعز  رار  ز لىزاطحكعزبعػجزرح ػمزاطحسلػ زز(زكانتز رخز×) -6  دخح 
 زز.اطفخند  

  دؿزخػرش جزباشازك ع  غزدمحمز لى.)×(ز -7
 (.زززز)ز -8
 .)زز( -9

از ا  ازطحسل زاطحجاز.زز)×(ز -11 ز  غزدمحمز لعزابشهزشػسػفزقاألج 
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 إجابة الدؤاؿ الرابع: تخير اإلجابة الرحيحة مؽ بيؽ القؾسيؽ
 ث:ل. غز اـزاطىزز -1
 اطذع زاطسرخ . -2
 اطسساط ظ. -3
زاطدػداف. -4

ز
زإجابة الدؤاؿ الخامس : اختار مؽ العسؾد )أ( ما يشاسبه مؽ العسؾد )ب(

ز) (ز)أ(
 رخزندكال ز لىز  غزكاط  از لىز -5

 إراد زاطذع 
اخ ارؤزاطذع زط كػفزكاط  از لىز -6

  رخ
 عق زاطسساط ظزاطفاررغزبعجز حبح ز -7

 اطقلع 
زقادزاطحسل زاالنجل در زإطىز رخ -8

 شابخزباشا -7
 دمحمز لع -8
 باشازابخاب ع -9

زفخردرز -11

ز
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 إجابة الدؤاؿ الدادس: اقرأ وأجب
 سة زاطرخاعزب غزاطقػعزاطث:ث ز زاطخغة زفعزاالنفخادزبحكعز رخ  -1
  ةخرابزكمز شهعزط ػطعزحكعز رخ -2

 اطذع زاطسرخ زبق اد زاطد ا  زاطذعة  ز)اطسذايخزكاطعلساو( -3
ح :ؿزاطفخندعزا جلىزدكرزاطذع زاطسرخ زكاطد ا  زاطذعة  زفعز قاك  زا -4

 أثشاوزثػر عزاطقابخ زاءكطىزكاطثان  .
 

 ..؟إجابة الدؤاؿ الدابع: بؼ تفدر....
بدػػػػة زاطرػػػػخا ابزف سػػػػازب ػػػػشهعزطإلسػػػػ اثارزباطدػػػػلص زكنهػػػػ زثػػػػخكابزاطػػػػة:دزدكفز-6

 اطشطخزطلسرلح زاطعا  .
 .طإلس اثارزباطدلص زكنه زثخكابزاطة:دز-9
 ط أ  غزشخؽزاطسػاص:بزإطىزاطهشج.ز-3

زالنجل دازاطسساط ظزاطعثسان  غ

كانػاز خكفزأنهعز
أصحا زاطح زاطذخ عز
فعزاطد اد ز لىزاطة:د،ز
طسازقج ػؤز غز زح ابز

ك دا جابزأثشاوز
زاالح :ؿزاطفخندع.

كانػازيع قجكفزأنهعزأح ز
بحكعز رخزطسازقج ػؤز
 غزجهػدزك دا جابز

 دكخر زطلعثسان  غز
كاانجل دزظجز

اطفخند  غ،زك رج هعز
ؾزرزطلفخند  غزفعز عا

ز ج ج 

ػازيصسعػفزفعزبد زكان
نفػذبعز لىز رخز

ط أ  غزشخؽز
زاطسػاص:بزإطىزاطهشج.
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ءنهازكانتز صسػعزفػعزبدػ زنفػذبػاز لػىز رػخزط ػأ  غزشػخؽزاطسػاصػ:بزإطػىز -4
 اطهشج.

 ساعزدمحمز لع.ءنهزكافزيعلعزنػايازكأشز -5
 ط ػش جزحكسهزفعز رخزأكزط شفخدزبحكعز رخ.ز -6
ءفز جسػػعزآالؼزاطسرػػخر غزكخخجػػػازطس:قػػا زاطجػػ رزاطةخرصػػانعزبقػػػ زكحسػػاسزز -7

 فعزرش ج،زكبد ػبعزبدرس زساحق .ز

 
 إجابة الدؤاؿ الثامؽ: ما الشتائج السترتبة عمى .......؟

وزقػا هػاز ػغزشسعتزفعزبد زنفػذباز لػىز رػخ،زك ػغزبشػازطػعز فكػخزفػعزإجػ: -1
  رخ.

أدعزذطظزإطىزانفخادؤزبحكعز رخ،زك جأز  فخغزط شف حزاطد اس زاط عزرسػسهازطحكػعز -2
 را ها.ا رخزكإد

أدعزذطظزإطىزاس غ:ؿزدمحمز لعزبحازاطخ:ؼزفعزاطػ خلزز ػشهعزإ ػازبػاطشفعزأكز -3
زبػػاطشفعزإطػػىزد  ػػاطز االغػػخاوزأكزاط هج ػػجزبقصػػعزأرزاقهػػع،زفػػ خلزز ػػغز سػػخز كػػـخ

زك زباطعدؿ.ك ةجهللازاطذخقا

 
 إجابة الدؤاؿ التاسع: ماذا يحدث إذا .......؟

ز  خكؾزطل لس حز
 

 متروؾ لمظالب. إجابة الدؤاؿ العاشر:
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ز ذر:الحادى عإجابة الدؤاؿ 
 اطسساط ظ.ز–اطد ا  زاطذعة  زز–حسل زفخردرز -1
 ززيطعةتزاطد ا  زاطذعة  زدكر ازفعز ػط  زدمحمز لعزك ثة  هزفعزحكعز رخزح ث -2

دلصافزاطعثسانعزح ىزكاف ز لىز ع  غزدمحمز لعزكاط  ازظغصتز لىزاط -زأ
  لىز رخ.

زاطسرػػػػػخر غزطلخػػػػػخكجزإطػػػػػىزرشػػػػػ جزطسػاجهػػػػػ زاطجػػػػػ رز -ز  حػػػػػثز سػػػػػخز كػػػػػـخ
اطةخرصػػانع،زفخػػػخجزآالؼزاطشػػاسزفػػػعزقػػػ زكحسػػػاسزكان هػػىزاال ػػػخزبجػػػ:وز

 ـ.1817سكشجرر زفعزسة سةخزااطقػابزاطةخرصان  ز غزا
اطخػػ:ؼزز: زرأسػػهعزاطعلسػػاوز دػػ غ خلػػززدمحمز لػػعز ػػغزاطد ا ػػ زاطذػػعة  زك لػػىز -3

زإطىزد  اطزك دؿز ةجهللازاطذػخقاك زرغػعز ػازبػحطػؤز اطػاقعزب شهع،زفشفىز سخز كـخ
ز غزجهػدزفعز ػط  هزحكعز رخ.ز

ز
 إجابة الدؤاؿ الثاني عذر: أيد باألدلة التاريخية صحة العبارات اآلتية

زباطشفعزإطػىزد  ػاط -1 ،زك خلػززاطجط مز لىزذطظزأنهز خلزز غزاطد جز سخز كـخ
  غز ةجزهللازاطذخقاك زباطعدؿ.

اطػػجط مز لػػىزذطػػظزأفزاطد ا ػػ زاطذػػعة  زظػػغصتز لػػىزاطدػػلصافزاطعثسػػانعزح ػػىز -2
 كاف ز لىز ع  غزدمحمز لعزكاط  از لىز رخ.ز
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زعذر: ماذا حدث في التؾاريخ اآلتيةالثالي الدؤاؿ 
زـزيزكطجزدمحمز لعزبةلج زقػط زشساطعزاط ػناف.1769
زاطفخند  ز غز رخ.ززـزيزج:وزاطحسل 1811

زـيزأصةحزدمحمز لعزكاط  از لىز رخ.1815ز
زـزيزاطحسل زاالنجل در ز لىز رخزبق اد زفخردر.1817
زـزيز خلززدمحمز لعز غزاطسساط ظزفعز حبح زاطقلع .1811
زـيزنهاي زحكعزدمحمز لع.1848

 
 واحػػػػػػػًدا لكػػػػػػػل شخرػػػػػػػية مػػػػػػػؽ  الً عذػػػػػػػر: اذكػػػػػػػر عسػػػػػػػالرابػػػػػػػع إجابػػػػػػػة الدػػػػػػػؤاؿ 

 .الذخريات اآلتية
ي ز. ػجهزإطىزدمحمز لعز عز ةجهللازاطذخقاك زكأطةداؤزطةاسزاطػالي ز سخز كـخ

ز.ـ1811دمحمز لعيز خلزز غزاطسساط ظزفعز حبح زاطقلع ز
زكقزػػػػىز لػػػػىززإبػػػػخاب عزابػػػػغزدمحمز لػػػػعيز عقػػػػ زاطسساط ػػػػظزاطس ةقػػػػ غز ػػػػغز حبحػػػػ زاطقلعػػػػ 

ز جدز شهع.
زشػسػفيز ػطىزاطق اد زاطعا  زطحسل زاطحجاز.

 
ز  خكؾزطل لس حز :تخير واكتبالخامس عذرؿ إجابة الدؤا

ز
زأبحي وصسؼ، متروؾ لمتمسيذ. :الدادس عذر إجابة الدؤاؿ 

ز
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 الدرس الرابع
زدمحمز لىزك شاوز رخزاطحج ث 

  -الدؤاؿ األوؿ :
 اطقشاشخزاطخ خر ز. (1)
 اطسصةع زاآل  خر ز.ز (2)
 كمزشاػفزاطجكط ز.ز (3)
 .ززصادرابز رخزأكةخز غزكاردا ها (4)

  -الدؤاؿ الثانى :
 أعزإشخاؼزاطجكط زكا ل ز لىز رادرزاالق رادزاطسرخعز.ز-ينطاـزاالح كارز (1)
 سثمزفىزإصجارزاطدلصافزاطعثسانىزبأحق  زكراث زاءبغززيـز1841فخ افز ػن هز (2)

 اءكةخز غزابشاوزدمحمز لىزباشاز غزاطحكػرزسشاز,زإطىزجان زحكعزاطدػدافز.ز
د زب:دزاطذاـزكاطجدرخ زاطعخ   زإطىزس صخ ز  سثمزفىزإ ازيـز1841فخ افزز (3)

اطدلصافزاطعثسانىز,زك ثة تزحكعز)زدمحمز لىز(زطحكعز رخزكإ :فزخزػ هز
زطلةا زاطعاطىز.ز

   -الدؤاؿ الثالي :
 االك فاوزاطحا ى.ز (1)
 اطص زاطةذخعز,زاطر جط ز,زاطدرا  ز.ز (2)
 قشا زاطدػرذز.ز (3)
 اطقصغز,زأشجارزاطدر ػفز.ز (4)

  -الدؤاؿ الرابع :
زفدخز....؟زبعز 

 -اب ساـزدمحمز لىزباطدرا  زي (1)
طدجزحاج زاطة:دزكاطسرانعز غزاطسػادزاطخاـزاط:ز  ز ثمزاطدكخزكاطقصغز,ز

زكذطظز غزاحجالز قجـزصشا ىز.ز
 -حخصزدمحمز لىزط قد عزاطة:دزإطىز ج خرابزي (2)
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ط كفمزطهزاطد صخ زاطكا ل ز لىزاطة:دز سازد اؤزإطىز شص عزاطجار ز غزشخر ز
ز:دزإطىز ج خرابزسةع ز.ز قد عزاطة

 ز-اب ساـزدمحمز لىزباطرشا  زي (3)
طدجزحاج زاطج رزكاطشهػضزبهز.زكذطظزبهجؼزسجزحاجا هز غزاطس:بذز

زكاءسلح زكغ خباز.ز
  -الدؤاؿ الخامس :

زز- ازاطش األجزاطس خ ة ز لىزي
 ز-س اس زدمحمز لىزاط ػسع  زي (1)

 زكخاص زأدبزإطىزاطرجاـز عزأشساعزاطجكؿزااس عسارر زفىزاطسشصق
زـ1841انجل خازكفخنداز,زكاط ىزفخظتزبجكرباز لىزدمحمز لىز عابج زطشجفز

 ز-اب ساـزدمحمز لىزباط ط عزاادارعزطلجكط زي (2)
إ اد زاطد صخ زاطكا ل ز لىزاطة:دزكاحكاـزس صخ هز ل هاز,زفىزجس عز

زاطسجاالبزاطدرا   زكاطرشا   زكاط جارر زكاطعدكخر ز.ز
ز

  -الدؾاؿ الدادس : 
ز

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

  -الدؤاؿ الدابع :
 دراسته مؽ شخرية دمحم عمى باشا .يجيب التمسيذ فى ضؾء ما تؼ 

ز

ضٛبضخ دمحم عهٗ 

انذاخهٛخ فٗ ثُبء 

 يصر انحذٚثخ 

انُٕاحٗ 

 االلزصبدٚخ 

االْزًبو 

ثبنزُظٛى 

 اإلدارٖ 

اندٛش 

 انجحرٚخ ٔ

ثُبء 

انعًراٌ 

 ٔانعًبرح 

االْزًبو 

 اثبنزعهٛى 
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 األول اننًورجإجببة 

 
 الدؤاؿ األوؿ : )أ( أكسل العبارات اآلتية

 اطقابخ زاءكطى -4
  حبح زاطقلع  -5
 إ ةاب  -6

 )ب( ما الشتائج السترتبة عمى.....؟
زطفخند  غظعوزاطخكسزاطسعشػر زطلجشػدزاز-أزز-1
زانقصاعزاطرل زب غزاطج رزاطفخندعزاطسػجػدزفعز رخزكفخندا.ز- 
زا  سادزاطفخند  غزفعزسجزاح  اجا هعز لىز ػاردز رخ.ز-ج
زفظزر ػززاطك اب زاطسرخر زاطقجيس ز-2
ز

 الدؤاؿ الثاني : )أ( أعد كتابة العبارات بعد ترحيحها
 شةخاخ ت -1
 اطفخند  غ -2
  ةجزهللازاطذخقاك ز -3

 التاريخية )ب( رتب األحداث
زحسل زفخردرز- دؿزخػرش جزباشاز- عابج زاطعخررز- ػد زنابل ػفزإطىزفخنداز

 
 الدؤاؿ الثالي : )أ( بؼ تفدر.....؟

 هج جز راطحزانجل خازبقصعزشخر زاال راؿزب شهازك  غز د عسخا هازفعزز-أ-6
 اطهشج.

إقا  ز د عسخ زفخند  زفعزاطذخؽزيكػفز خكدباز رخ،زط عػرسزز- 
زاط عزفقجكبازإ ةخاشػرر هعزاطفخند  غز غ

 ط أ  غزشخؽزاطسػاص:بزإطىزاطهشج. -2
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 ءنهزكافز جرؾز كان هزاطعلس  زكاءدب  زطجعزاطسرخر غ. -3
 )ب( اكتب ما تذير إليه العبارة

زحسل .ز-1
ز د عسخ .ز-2
 

 الدؤاؿ الرابع: )أ( قارف بيؽ كل مؽ
 مؾقعة أبي قير البرية مؾقعة أبي قير البحرية وجه السقارنة

شخاؼزاء
زاطسذ خك 

االسصػؿزاالنجل د زبق اد ز
زسصػؿزاطفخندعانلدػفزكا

اطج رزاطفخندعزبق اد زنابل ػفزز
زكاطج رزاطعثسانع

*ز حصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عزاءسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصػؿزززاطش األج
 اطفخندع.

*زانقصػػاعزاطرػػل زبػػ غزاطجػػ رز
اطفخندػػػػعزاطسػجػػػػػدزفػػػػعز رػػػػخز

زكفخندا.
*زا  سػػػػادزاطفخندػػػػ  غزفػػػػعزسػػػػجز
زاح  اجا هعز لىز ػاردز رخ.

اطػػػػػػػػخكسزاطسعشػرػػػػػػػػ ز*زظػػػػػػػػعوز
زطلجشػدزاطفخند  غ.

ز

بدرس زاطج رزاطعثسانعزكأسخز
زقاألجبع

ز
 )ب( ما رأيػ فيسا يمي

ز  خكؾزطل لس ح
 
 



 نهصف انطبدش نذراضبد االخزًبعٛخادنٛم رمٕٚى انطبنت فٙ يبدح 

 

533 
 

 انثبني اننًورججببة ا

 إجابة الدؤاؿ األوؿ: )أ( تخير اإلجابة الرحيحة مسا بيؽ القؾسيؽ
  كاز -3
زاط ػناف -4

ز
 )ب( ماذا يحدث إذا.....؟

   خكؾزطل لس ح
 

 ( 9( ما يشاسبه مؽ العسؾد )6)أ( صل مؽ العسؾد ) الدؤاؿ الثاني:
(6) (9) 

 د عزاطسرخر غزطسقاك  زاطحسل زاطفخند  ز .1
  شجزندكطهازاالسكشجرر .

 عق زاطس ةق  غز غزاطسساط ظزكقزىز لىز .2
  جدز شهع.

  ػطىزق اد زاطحسل زاطفخند  زبعجز ق مزكل ةخ. .3
  د عزاطسرخر غزفعزثػر زاطقابخ زاطثان  .ز .4
ز

زشابخزباشا (1
زدمحمزكخرع (2
إبخاب عزابغز (3

زدمحمز لع
ز  شػ (4
ز سخز كـخ (5

ز
 

 )ب( أيد باألدلة التاريخية
زاطجط مز لىزذطظز....زز-1

ز*ز جبػرزأحػؿز رخزاطد اس  زكاالج سا   زكاالق رادي ز
سػػ ق:ؿز ػػغزا*ززرػػاد زقػػػ زسػػلص زأ ػػخاوزاطسساط ػػظزكنفػػػذزحكػػاـزاءقػػاط عزك صلعػػػازإطػػىزا

زاطجكط زاطعثسان  .ز
زـ.1798ند  غز رخزكاح :طهازفعز*دخػؿزاطفخز

زاطجط مز لىزذطظز....زز-2
 اآلثار اإليجابية:
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ز*زاك ذاؼزحجخزرش ج.
ز*زإنذاوزاطسجسعزاطعلسعزاطسرخ زكسقخزاجخاوزاءبحالزاطعلس  ز

ز*زدراس ز ذخكعزاطةحخرغزاطس ػس زكاءحسخز.
ازكة خ از غزاءبحال.*ز أط وزك ا زكصوز رخزاطح ز  ززسغز جد 

زػافزكإشخاؾزاطعلساوزكاطسذايخزف هز،ز*زإنذاوزد 
ز.*ز عخؼزاطسرخر غز لىزاءنطس زاادارر ز ثمزنطاـز دج مزاطسػاط جزكاطػف اب

 اآلثار الدمبية:
ز*زفخضزاطزخاأل زاطةابط ز لىزاطذع زاطسرخ .

ؿزا*زاس غ:ؿز ػاردز رخزطدجزاح  اجابزاطج رزاطفخندع،ز سازأدعزط جبػرزأحػز
زاطة:دزاالق رادي .

زث خز غزاطسةانعزكاطسداججزك ج  خزحعزبػالؽ.*زبجـزك
ز*زطفتزأنطارزاطعاطعزاطغخ عزءبس  ز ػقعز رخزكخاص زانجل خا.

 إجابة الدؤاؿ الثالي: )أ( بؼ تفدر......؟
 ـ.1798بدة ز حص عزاءسصػؿزاطفخندعزفعز ػقع زأبعزق خزاطةحخر زز-أ -1

 خك زطصػػخدزاطفخندػػ  غزبدػػة ز عػػاكفزانجل ػػخاز ػػعزاطجكطػػ زاطعثسان ػػ زكإ ػػجادزحسلػػ ز ذػػز- 
ز غز رخ.

 ط زل مزاءسصػؿزاانجل د . -2
 )ب( ما السقرؾد بػ ......؟ 

ز)اح :ؿ(زاس  :وزدكط ز لىزبلجزآخخزقهخ ا.
ز) د عسخ (يزإقل عزيحكسهزأجشةعز  ػششهزأكزيك فعزباس غ:طهزاق رادي ازأكز دكخر ا.زز

ز
ز
ز
ز
ز

 إجابة الدؤاؿ الرابع: )أ( قارف بيؽ كل مؽ 
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وجه 
 رنةالسقا

 ثؾرة القاهرة الثانية ثؾرة القاهرة األولى

زحعزبػالؽزاطجا عزاءزبخزاطذخرفز خكداطثػر 

بدة زفخضزاطفخند  غزاطزخاأل ززاءسةا ز
 لىزاطسرخر غزك عدفهعزفعزجسعز

زاء ػاؿ.

بدة زااجخاوابزاط عزا خحباز
زكل ةخزطسعاقة زأبمزاطقابخ .

زقابخ زج ػافزاططإطغاوزنابل ػفزز-أزاطش األج
اطح زكافز قرػر از لىز لساوز

زك ذايخزاءزبخ.

إنذاوزد ػافزجج جزطعزيق رخزز- 
 لىزاطسذايخزكاطعلساوزح ثزظعز

كاطجاط ابزاءجشة  ززكمزاطصػاألو
زاطسق س زبسرخ.

بجـزاطسةانعزكاطسداججزبحج زز-ج
ز حر غزاطقابخ .

 حػؿزس اس زنابل ػفز غزاطل غزز-د
زإطىزاطذج زكاطعشوزظجزاطسرخر غ

بػالؽ،زق مزبعسز ج  خزحعز
اطثػار،ز شعزاطغحاوز غزسكافز

اطقابخ ،زفخضزاطزخاأل زكاا اكاب،ز
ز رادر زاء ػاؿزكاطسس لكاب

 
 )ب( ما رأيػ فيسا يمي:  
ز  خكؾزطل لس حز
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 االمتحاف األوؿ اتجابإ 
ز(ززأيز)زز1زج

زززاطس ػس ز-1
ززاطف ـػز-2
ززاطعاطعز-3
ززرش جز-4
ز(ززز )ز
زاءرضز دػػػػاح ز شػػػػاقزز ذػػػػك:بز ػػػػغزاطدرا  ػػػػ زاطة اػػػػ ز عػػػػانىزح ػػػػثز-1

ززز.اطة اعزكاط لػلزاطرحعزاطرخؼزك ذكل زاطدرا   
زاطدػػػػل غزك ػػػػ غزقػػػػاركفززبح ػػػخ ز ثػػػػمز  عػػػػجد زسػػػ اح  ز عػػػػاطعز زػػػػعزح ػػػثز-2

ززكغ خبا.زكاطدػاقع
زكاء ػػج ززاطرػػشا ابز ػػغزطلعج ػػجزاطدرا  ػػ زاطخػػاـزاطسػػػادزطهػػاز ػػػفخزح ػػثز-3

ززكأسخبع.زباطرشا  زل غاطعا زاشةاعزاطغحاأل  زكاطسش جابزاطعا ل 
 كاطرحخاكر زاطداحل  ز-1ز(زززأيزز)زز2زج

 اطخارج  زز–اطجاخل  زز-2

 اطغدؿزكاطشد جز -3

بػػػػزاسػػػ ه:ؾزكاسػػػ غ:ؿزاطسػػػػاردزاطصة ع ػػػ زبذػػػكمزغ ػػػخز شػػػ طعزكاطػػػح زز-1ز)ز ز(
ز لدعزبجكرؤزإطىزانقخاظها

 

 طهػخزحػػؿززبش تزبجكفز خصػ  ز ػغزاطجكطػ زك ػاد ز ػازاط عاطسشاش ز-2
 طسجفزأشخاؼزا

 )ج( متروؾ لمتمسيذ 
زيز)زأز(زز3جز
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 صحز -1

 خصأز -2

 خصأز -3

 صحز -4

ز. رخزكفخندازفعزاطفخندعانقصاعزاطرل زب غزاطج رزز-1)ز ز(ز
 زز.سجزحاج هعز لىز ػاردز رخزفعا  سادزاطفخند  غز -

 زز.ند  غخزظعوزاطخكسزاطسعشػر زطلجشػدزاطف -

 ز.ا جاؤزنابل ػفزطغدكزاطذاـ -

 زز.ج:وزاطحسل زاطفخند  زف سازبعج -

زأحػػاؿ ػجبػرزز– جػخدزكاليػ ز ابعػ زطلجكطػ زاطعثسان ػ ززإطػى حػؿز رخز ػغزدكطػ ز-2
 ز.كاطعلس  زكاطثقاف  زج سا   الكازق رادي الا رخز

 زز. خلززدمحمز لىز غز عطعزاطسساط ظ-3

زززيز)زأز(زز4جز
 ؿز ثسافزبغزارشغخز -1

 كل ةخ -2

 شػطػفز -3

 دمحمزكخرعز -4

اءكظػاعزغ  ػخزأساسػعزفػعزحػجالز ااطثػر زبعزأفز هػ زاطذػع زأكز ثػػرززز-1)ز ز(
زج سا   الاطد اس  زكا

ناألػػ زاطدػػلصافزك قػػخؤزاطقلعػػ زكرذػػخؼز لػػىز شف ػػحزاطقػػخارابزاطرػػادر ز ػػغززاطػػػاطع -3
 ز.اطدلصاف

ز)ج(ز  خكؾزطلصاط .ز
ز
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 الثانياالمتحاف  اتإجاب
 زاطقصار .ز -1

 .اءحسخ -2

 ز.اطعاطع -3

 ز.إسشا -4

ز)ز ز(ز
 زز.اطش م -1

 زز.اطقر ز]زاطةشجخز[ -2

 زز. حد غ -3

 زز.حج ث ز–بد ص ز -4

ز)زجز(ز
 شػػػػػعزاطسػػػػػاردزز– شػػػػػعز طػػػػابخزاطدػػػػصحزبهػػػػازز–بدػػػػة زا دػػػػاعز دػػػػاح ز رػػػػخز -1

 زز.اطصة ع  

زكاطدػػػاقىزاطدػػل غزك ػػ غزقػػاركفززبح ػػخ ز ثػػمز  عػػجد زسػػ اح  ز عػػاطعز زػػعزح ػػث -2
 .كغ خبا

زيز)زأز(زز2جز
 ز.اط خ   -1

 زز.اطخارج   -2

 زز.اط عل ع -3

 زز.[زاءطسػن ـػاطحج جزكاطرل ز]ز -4

 زز. خش جزاالس ه:ؾ -5
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ز)ز ز(ز
 ز.اطدرا عزاان اجقل زز–زز داح زاءرضزاطدرا   ز شاق -1

ار فػػػاعزندػػػة زز–اطسػػػجفززفػػػعضهػػػػرزاطعذػػػػاأل ابزز– زػػػخعز ػػػجدزسػػػكافزاطسػػػجفز -2
زرػػاد زندػػة زز–اطدرا ػػ ززفػػع شػػاقززندػػة زاال ػػجعزاطعا لػػ زز–اطسػػجفززفػػعاطػػحكػرز

 ز.اطرشا  زفعاطعا ل غز

زيز)زأز(زز3جز
 زز.خصأ -1

 زز.صح -2

 زز.خصأ -3

 زز.خصأ -4

 زز.صح -5

 زز.صح -6

ز)ز ز(ز
زز.كفخنداز رخزفعزاطفخندعزاطج رزب غزاطرل زاعانقصز -1

ززز. رخز ػاردز لىزحاج هعزسجزفعزاطفخند  غزا  ساد -
ززز.اطفخند  غزطلجشػدزاطسعشػر زاطخكسزظعو -
زز.اطذاـزطغدكزنابل ػفززا جاؤ -
 زز.بعجزف سازاطفخند  زاطحسل زج:و -

 ززاطقجيس .سلح زء لىزاز  سادبعازز–ب شهعز لىزاطدلص ززق  اؿالكااط شافذز -2
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زيز)زأز(زز4زج
 زز.اطةحخر زأبىزق خز -1

 زز.حسل ز -2

 زز.اح :ؿز -3

 زز.شةخاخ تز -4

 زز.فخردرز -5

ز)ز ز(ز
 زز.اطدلصافزاطعثسانىز أ  جز- أد  زاطسساط ظزز -1

ح ػػػثز ػػػعزاك ذػػػاؼزحجػػػخزرشػػػ جزك ػػػعز ػػػأط وزك ػػػا زكصػػػوز رػػػخزك ػػػعزدراسػػػ ز -2
 زز.نذاوزاطسجسعزاطعلسىإ ذخكعز ػص مزاطةحخزاءحسخزباطس ػس زكساز عز

 زز.نجل دااز–ط ظزاطسساز–اطعثسان ػفز -3

رأعزانهزصاح زاطح زفىزحكعزاطة:دزك  غز ػجدزكة ػخز ػغزاطػػال زق ػمزبعزػهعز -4
ززز.راد زاطذعة  زدمحمز لىزكاط از لىز رخاخزح ىزفخظتزااآلخك دؿزاطةعسز

 
 
 
 
 

 

ز
 


