
 
 
 
 

 (درجة20)                                        

 ( اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : 1

 يرجع أصل الغساسنة  الى قبائل األزد التي هاجرت من .....        -أ 

 اليمن(  –العراق   –مكة  –)مصر  

 لبث بنو هاشم ..... سنوات في حصار اقتصادى فرضته عليهم قريش .   –ب 

 ست( –خمس  –اربع  –)ثالث 

 خطط.... للتفريق بين األوس والخزرج ودخولها في حروب وصراعات.  -جـ 

 المشركون( -النصارى  –اليهود  –)الفرس 

تراجع المنافقون في غزوة .... تاركين النبى صلى هللا عليه وسلم وأصحابه   –د 

 في مواجهة تحالف المشركين.

 تبوك (  –مؤتة   -األحزاب  –)أحد 

 هـ كان.... ممن ادعو النبوة وارتدو بعد وفاة النبى صلى هللا عليه وسلم . 

 شرحبيل بن عمرو ( – األسود العنسى  –عبدهللا بن سبأ  –)عبدهللا بن سلول  

 ( أمام ما يناسبها من العبارات التالية:×( أو عالمة )√ ( ضع عالمة )2

من األمراض باألعشاب الطبيعية وكان من اشهر   عرف العرب التداوى –أ 

 )    (                                                         أطبائهم النابغة الذبيانى 

كان النبى صلى هللا عليه وسلم يجتمع بالمسلمين سرا في سقيفة بنى  –ب 

                                            ساعدة ليعلمهم أحكام اإلسالم وشرائعه    

 (  ) 

كان الهدف من الصحيفة "دستور المدينة" تنظيم العالقة بين كافة  -جـ 

     (                                                                                           )                             المدينة النبوية  فئات عناصر المجتمع في

  

يقودهم أعطى المسلمون لخالد بن الوليد الراية باعتباره أصلح من  –د 

 )     (                                           هـ      8في غزوة مؤتة 

قام سعد بن أبى وقاص بفتح أجنادين ثم عدة بالد بعد ذلك لتأمين  -هـ 

 )     (                                                                                                                       جنوب الشام  القوات والفتوحات في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة  ضع عالمة )√(أمام العب

 غير الصحيحة: 

الحضارة ثمرة أي مجهود يقوم به اإلنسان نتيجة تفاعله مع   -أ
 )   (             البيئة لتحسين ظروف حياته مادًيا أو معنوًيا   

وجود حواجز وموانع طبيعية بين حضارات  العالم القديم  حال -ب
 )   (                                 دون االلتقاء والتواصل بينها 

ظهرت الشرطة ككيان مستقل عن الجيش في عصر الدولة   -جــ
 )   (       الوسطى لحفظ النظام وإقرار األمن 

ارتفعت مكانة المرأة في مصر القديمة وتمتعت بالكثير من   -د
                         )   (       مهن مختلفة وعملت بالسياسة ةوممارسالحقوق 

كان المصريون القدماء يحبون فنون الغناء والموسيقى   -هـ 
 )   (                                مرحلة ناضجة في عهدهم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 األزهر الشريف

 قطاع المعاهد األزهرية
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 (درجة 20)                                           

  (  ×)   أمام العبارة الصحيحة وعالمة  (   √ )  : ضع عالمة السؤال األول 
 أمام العبارة اخلطأ  مع ذكر السبب يف احلالتني:  

 التكامل من مبادئ التنمية. -أ

 المائية.التقنيات الحديثة ال تفيد في البحث عن الموارد  -ب

 البيئة هي الوسط المحيط باإلنسان والذى تؤثر فيه ويتأثر به. -جـ

 الموارد البشرية هي التي وجدت دون تدخل االنسان. -د

 تعتبر مصر أولى الدول العربية انتاًجا للحديد. -هـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 - : مب تفسر :السؤال الثاني 

 تتجه كثير من دول العالم إلنتاج الوقود الحيوي. -أ

 المغرب أولى الدول العربية إنتاًجا للفوسفات. -ب

 المناخ من العوامل المؤثرة في عمليات التعدين. -جـ

 تتأثر مائية نهر النيل بعدة عوامل. -د

 المائي من أساليب إدارة موارد المياه العذبة.نشر الوعي  -هـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 
 
 
 
 

 لغة فرنسية  

 
1(Choisis la bonne réponse:  (20 points) 

1- Pourquoi as-tu répondu de cette leçon? 

Cette phrase exprime : 

(le reproche / le soutien / la concession) 

2- Si je fais du sport, je ………….. en bonne sante 

(sera – serai – serais) 
3- Tu adores cet auteur? 

Oui, je ……… adore                                              (le 

– l' – lui) 

4- Mon père ne fume plus ………….. sept mois. 

                                                          (depuis – il y a 

– quand) 

5- Les touristes vont au musée ………. voir les 

monuments 

(par – pour – avec) 

 

 

 


