
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/6social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                

    

                  https://almanahj.com/om/6social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  أسئلة هامة امتحانیه في مادة الدراسات االجتماعیة للصف السادس

  ؟) ص(الرسول عهد في عمان یحكم كان من*

  الجلندى أبناء وعبد جیفر -

  عمان؟ إلى) ص( الرسول رسالة أرسل الذي الرسول هو من*

  العاص بن عمرو-

  عمان؟ إلى" عامال العاص بن عمرو) ص( الرسول أرسل لما*

   الدین أمور لیعلمهم -

  الصدقات ولجمع-

  طالب؟ أبي ابن وعلي عفان بن عثمان عهد في عمان حكم من*

  الجلندى بن عبد بن عباد-

  جیفر؟ بن عبد بن عباد حكم الراشدین الخلفاء من عهد في*

  طالب ابي ابن علي والخلیفة عفان بن عثمان الخلیفة عهد في-

  االباضى؟ بالمذهب لمقصودا ما*

  .عمان زدأ من فقیه أسسها إسالمیه حركة-

  االباضى؟ المذهب مؤسس من*

  زید بن جابر اإلمام-

  االباضى؟ المذهب نسب لمن*



 

  .اباض بن عبداهللا-

  االباضى؟ للمذهب انظم الذي من*

  .البصرة من وقبائل االزدین-

  االباضیه؟ حكم في زید بن جابر اإلمام خلف من*

  كریمه أبي بن مسلم عبیده أبو-

  االباضى؟ المذهب بنشر قام الذي من*

  .البالد أرجاء مختلف في  العلم حملة إرسال طریق عن عبیده أبو-

  ؟البصرة ینیاألمو  حكم فترة طول عمان تبعت لماذا* 

  .واحد حاكم وعمان البصرة یحكم كان ألنه-

  فیها؟ والسكن العمانیین لهجرة المفضل المكان البصرة كانت لماذا*

 وعن  العربي الخلیج عبر البحر طریق عن بعضهماب مرتبطتان والبصرة عمان الن-
  اإلحساء عبر البر طریق

  واحد إمام حكم تحت ألنها أو -

  عمان؟ في االباضى المذهب نشر الذي من*

  العلم حملة-

  ؟١٣٢ سنة قیامتها عند عمان على والیا العباسین عینه الذي اإلمام هو من*

  جناح بن محمد ابنه وعین عزله وتم عباده بن جناح-



 

  ؟العباسیة الدولة قامت عندما العمانیین فعل ماذا*

  .عمان على والى مسعود بن الجلندى اإلمام وتعین العباسین والي بعزل قاموا-

  عمان؟ على والى مسعود بن الجلندى تعین تم سنه أي في*

  هجري ١٣٢ سنة-

  عمان؟ في مسعود بن الجلندى حكم ستمر كم*

  سنتین-

  مسعود؟ بن الجلندى مات كم سنة* 

  هجري١٣٤-

  العباسین؟ عن مره أول استقاللها عمان أعلنت متى*

  هجرى١٣٢ سنة

 سیادة إلى عمان إلعادة السفاح العباس أبو أرسلها التي العسكریة الحملة قائد من*
  ؟هجري ١٣٤ سنة العباسیة الدولة

  خزام بن خازم-

  خزام؟ بن خازم هو من*

 سیادة إلى عمان إلعادة السفاح العباس أبو أرسلها التي العسكریة الحملة قائد-
  هجري ١٣٤ سنة العباسیة الدولة

  مسعود؟ بن الجلندى وفاة بعد العباسین حكم ستمرا كم*

  سنه ٤٣-



 

  ؟ لعمان العباسین حكم من سنه ٤٣ مرور بعد حدث ماذا*

  عمان؟ في هجرى١٧٧ سنة حدث ماذا*

  .العباسیة الدولة من السلطة وانتزعوا االباضیه العلماء من عدد اجتمع

  ؟هجري ١٧٧ سنة عمان حكم من*

  عفان أبو بن محمد-

  عمان؟ حكم يعمان إمام ثاني من*

   عفان أبو بن محمد-

  عمان؟ في ةاإلمام كعب بن وارث اإلمام تولى متى*

  يهجر  ١٧٩ سنة-

  لعمان؟ عسكریه حمله الرشید هارون أرسل لما*

  العباسي للحكم عمان إلعادة-

  عمان؟ في األولى ةاإلمام بدت متى

  هجري ١٣٢

  عمان؟ في األولى ةاإلمام استمر كم*

  سنتین-

  عمان؟ في الثانیة ةاإلمام بدت متى

  هجري ١٧٧ سنة



 

  عمان؟ في الثانیة ةاإلمام استمرت كم*

  سنه ١٠٠-

  عمان؟ في ةاإلمام عاصمة ماهیة*

  نزوى-

  ؟اإلسالم بیضة نزوى لقبت لما*

  فیها العلماء وكثرة العلم بسبب-

  ؟١٧٩و ١٧٧و ١٣٢ سنة في عمان حكم من*

  مسعود بن الجلندى يهجر  ١٣٢-

  عفان ابي بن محمد هجرى١٧٧-

  كعب بن الوارث هجرى١٧٩-

  عمان؟ في ةاإلمام ضعفت من عهد في*

  تمیم بن عزان اإلمام

  تمیم؟ بن عزان اإلمام زمن في ةاإلمام ضعف سبب ما*

  بینها فیما العمانیة القبائل اختالف-

  عمان؟ في تمیم بن عزان اإلمام عهد في العباسین تدخل سبب ما*

  .العباسین من المعونة وطلب العمانیة القبائل بعض اختالف-

  لعمان؟ نزور محمد أرسل العباسین الخلفاء من عهد في*



 

  هجري ٢٦٥ سنة المعتضد-

  ؟٢٥٦ سنة به العمانیة القبائل استنجاد بعد المعتضد الخلیفة فعل ماذا*

  نور محمد بقیادة عسكریه حمله أرسل-

  نور؟ محمد هو من*

 العمانیة القبائل استنجاد بعد لعمان المعتضد  العباسي الخلیفة أرسله عسكري قائد-
  .بینهم الخالف لفك منهم المعونة وطلب

  نور؟ محمد حملة بعد عمان في العباسي الحكم استمر من*

   سنه ٤٠-

  عمان؟ حكم عباسي حاكم أخر من*

  خنبش بن محمد-

  العباسین؟ عن عمان استقلت كم سنة*

  هجري ٥٥٧ سنة

  العباسین؟ بعد عمان حكم من*

  النباهنه

  للجمیع بالتوفیق  السلیمانیة مریم

  ؟للهجرة الثاني القرن في بالمغرب لمقصودا ما*

  .األطلسي المحیط إلى مصر غرب من الممتدة ياألراض-



 

  والشرق؟ المغرب بین الفاصل الحد هي ما*

  اإلسكندریة-

  ؟األدنى المغرب یشملها التي الدول هي ما*

  وتونس لبیا-

  ؟األوسط المغرب یشملها التي الدول هي ما*

  الجزائر-

  ؟األقصى المغرب یشملها التي الدول هي ما*

  المغربیة المملكة-

  ؟قیایإفر  شمال في االباضى المذهب نشر من*

  الحضرمي سعد بن سلمة-

  ؟يباضاأل المذهب ونشر قیایإفر  شمال إلى الحضرمي سعد بن سلمة توجه متى*

  هجري ١٠٥ سنة-

  ؟ العلم لنشر قیایإفر  شمال إلى توجه عندما الحضرمي سعد بن سلمة  استقر أین*

  طرابلس في نفوسه جبل-

  ؟ العلم لنشر قیایإفر  شمال في الحضرمي سعد بن سلمة استقر سنه كم*

  سنة٣٠-

  ؟البصرة إلى  الحضرمى سعد بن سلمة عاد كم وسنة



 

  هجرى ١٣٥ سنة-

  ؟ البصرة إلى قیایإفر  شمال من الحضرمي سعد بن سلمة  مع ذهب الذي من*

  المغرب من مختلفة قبائل من الرجال من أربعه-

  البصرة؟ إلى الحضرمي سعد بن سلمة مع المغرب من رجال أربعة ذهب لماذا*

  .العلم حملة لیكونوا إلعدادهم-

  باضیه؟لأل ةالدعو  و العلم أصول رستم بن الرحمن عبد تلقى من ید على*

  .كریمه أبى بن مسلم عبیده أبي ید على-

  باضي؟األ العلم أصول یتلقى البصرة في رستم بن الرحمن عبد مكث سنة كم*

  سنوات خمس-

 في باضیهاأل علوم یتلقى كان عندما رستم بن الرحمن عبد  إلى انضم الذي من*
  ؟البصرة

  األعلى عبد الخطاب أبو-

 سعد بن سلمة بصحبة البصرة إلى ذهبوا الذین العلم حملة رجع سنه أي في*
  ؟قیایإفر  إلى الحضرمي

  هجرى١٤٠ سنة-

  ؟قیایإفر  لشمال ذهابه بعد األعلى عبد الخطاب أبو فعل ماذا*

   ةاإلمام بایعوه-

  .القیروان على والى رستم بن الرحمن عبد وعین-



 

  ؟قیایإفر  شمال في" إماما األعلى عبد الخطاب أبو عین كم سنة في*

  هجري ١٤٠ سنة

 األعلى عبد الخطاب أبو تعین عن عرف  عندما المنصور جعفر أبو فعل ماذا*
  ؟قیایإفر  شمال على إماما

  .العباسي للحكم وٕاعادتها وٕامامهم االباضیه على للقضاء عسكریه حملة أرسل-

  ؟ األعلى عبد الخطاب أبو إمامة على القضاء تم سنة أي في*

  هجري ١٤٤سنة-

 ةاإلمام على العسكریة الحملة قضت عندما رستم بن الرحمن عبد فعل ماذا*
  ؟١٤٤ سنة االباضیه

  البربر قبائل بین ونزل األوسط المغرب إلى خرج-

  ؟األوسط المغرب على ةاإلمام رستم بن الرحمن عبد بویع متى*

  هجري ١٦٠ سنة-

  اختارها؟ وكیف له رستم بن الرحمن عبد اختارها التي العاصمة هي ما*

  تاهرت-

  والخبرة العلم بأهل استعان-

  الرستمى؟ الحكم استمر كم*

  سنه ١٣٦

  الرستمین؟ حكم بدا أین من*



 

   ملوایة وادي إلى شرقا بجایة من-

  . نفوسة طرابلس وشملت  المتوسط البحر سواحل على تطل-

  الرستمیه؟  الدولة میزات أهم ما

   بالدین التمسك-

   والتقوى الزهد-

  الدیانات بین اةوالمساو   بالعدل حكموا-

   الناس على مذهبا یفرضوا لم-

  اإلسالمیة المذاهب االختیار حریة-

   الدیني التسامح انتشر-

  .اإلسالم شرعها التي بحقوقهم والنصارى الیهود وتمتع-

  الرستمى؟ العهد في اةالمساو  كان كیف تثبت دلةاأل بعض اذكر*

   الناس على مذهبا یفرضوا لم-

  اإلسالمیة المذاهب االختیار حریة-

   الدیني التسامح انتشر-

  .اإلسالم شرعها التي بحقوقهم والنصارى الیهود وتمتع-

  واالدرسین؟ الرستمین بین الحسنه العالقة سبب ما*

  .العباسیه الدولة من االدرسیه لدوله حمایة شكلت الرستمیة الدولة الن-



 

  قویه؟ عالقة األندلس في مویةاأل والدولة الرستمین بین العالقة كانت لماذا

  الداخل الرحمن عبد بحمایة قاموا باضیوناأل الن_

  .يالمساإل بالمشرق مویةاأل الدولة یصل جسر الرستمیة الدولة وشكلت-

  الرستمیه؟ الدولة ازدهرت بماذا

   والنخیل والفواكه الحبوب:بالزراعة-

  والزجاج الفخاریة يواألوان الجلود ودباغة والكتان الصوفیة المنسوجات:  الصناعة-

  الرستمیه؟ لةو الد في التجارة ازدهار سبب ما*

  الجغرافي الموقع-

  السودان من البضاعة تبادل-

  المجاورة الدول مع الطیبة عالقتها-

  السودان؟ مع الرستمین یتاجر كان بماذا*

  الفخاریة يواألوان والعطور والزجاج المنسوجات السودان یبایعوا-

  الحیوانات وجلود النعام وریش والعاج الذهب مقابل-

  الجنوب؟ في الرستمین لتجارة مركز أهم ما*

  البحر طریق عن وهران-

  الصحراء طریق عن واركال-

  للجمیع بالتوفیق السلیمانیة مریم



 

  الجوي الغالف تركیب

 وهـذه. الحـرارة درجـة اختالف على بناء طبقات أربع إلى الجوي الغالف العلماء یقسم
  :هي األعلى إلى األدنـى مــن مرتبة الطبقات

  التروبوسفیر طبقة -1

  )العلیا الجویة الطبقة( اإلستراتـوسـفیر -2

  )األوسط الغالف( المیزوسفیر -3

  ).الحراري الغالف( الثیرموسفیر -4

 الخارجیة الطبقة وتتالشى. األرض سطح عن ارتفعنا كلما الجوي الغالف ُسمك یقل
 والریاح. الشمسیة الریاح تقابل حیث الخارجي الفضاء في بالتدریج الجوي للغالف
  .الشمس من المشحونة الجسیمات من مستمر دفق الشمسیة

  التروبوسفیر طبقة

. فیها نعیش التي الطبقة وهي األرض، لسطح المالصقة الجوي الغالف طبقة وهي
 الجویة التغییرات معظم وتتم. الجوي الغالف مجمل من% 75 الطبقة هذه وتضم

 لطبقة بدراستهم بالطقس العلماء ویتنبأ. تقریًبا الطبقة هذه في والثلوج واألمطار
 ویهب. الجو في الجوي والهباء الماء بخار معظم الطبقة هذه تضم كما. التروبوسفیر

 طبقة في الحرارة درجة تتناقص. الطبقة هذه من العلوي الجزء في النفاث التیار
 درجة تناقص ویتوقف. م1000 أعلى إلى ارتفعنا كلما م°6,5 حوالي التروبوسفیر

 لطبقة األعلى الجزء تمثل والتي) السفلي الفاصل( التروبوبوز بدایة عند الحرارة
 الشمالي القطبین فوق تقریًبا كم10 ارتفاع على التروبوبوز حد ویقع. التروبوسفیر
 یصبح التروبوبوز حد وعند. تقریًبا االستواء خط فوق كم15 ارتفاع وعلى والجنوبي،



 

 من القریب الجوي الغالف یكون ما وعادة. للحیاة یكفي ال بحیث جًدا رقیًقا الهواء
 األرض تسخن الجوي الغالف خالل تمر التي الشمس أشعة ألن أدفأ األرض سطح
  .الماء وبخار

 األحیان، بعض وفي. مباشرة لها المالمس الهواء بتسخین األرض تقوم وبدورها
 من أبرد للسطح المالمس الهواء یكون الشتاء، فصل أثناء اللیل خالل وبخاصة

 التروبوسفیر طبقة من رقیقة طبقة في الحرارة درجة تزداد وهنا،. یعلوه الذي الهواء
 أسوأ وتظهر. الحراري االنقالب تسمى الشاذة الحالة وهذه. أعلى إلى ارتفعنا كلما

 سطح من القریب البارد الهواء ألن الظاهرة، هذه حدوث أثناء الجوي التلوث حاالت
 حالة وتدوم. أعلى إلى الصعود أو االنتشار من ویمنعها الملوثات یحتجز األرض

. الدافئة الهوائیة الطبقة هذه على الریاح أو األمطار تقضي حتى الحراري االنقالب
 جزء وأبرد. الثلج بلورات من السحب تتكون حیث التروبوبوز، في بارًدا الهواء ویكون

 تصاعد یبلغ حیث االستواء، خط فوق الواقع التربوبوز هو التربوسفیر طبقة في
 حرارة درجة أما. م°80- مادون إلى الهواء حرارة درجة فتهبط له، حد أعلى الهواء

  .م°30 بـ االستواء خط فوق عنها تزید فإنها القطبین فوق التروبوبوز

  االستراتوسفیر طبقة

 التي الرطوبة وكمیة. تقریًبا األرض سطح فوق كم50 إلى التروبوبوز من وتمتد
  أیًضا نادرة السحب فإن لذلك جًدا، قلیلة الجوي الغالف من الطبقة هذه تصل

  سادس صف ةخیر األ الوحدة ملخص

  الطقس عرف*

  قصیرة زمنیة فتره في الجو حالة-



 

  المناخ عرف*

  طویلة زمنیة لفترة الطقس حالة-

  ؟األرض سطح على للحرارة األساسي المصدر هو ما*

  الشمس-

  ویابستها؟ األرض ماء الشمسیة األشعة تسخن كیف*

 في األخر القسم ویمتص ، منها قسم ینعكس التي الشمسیة األشعة سقوط نتیجة-
  .المائیة والمسطحات لألرض السطحیة الطبقة

  ؟األرض حرارة درجة اختالف سبب ما*

  .علیها الشمس أشعة سقوط زوایا اختالف-

  

  الجو؟ حرارة درجة تقاس بماذا*

  المئوي الثیرمومتر-

  بالفهرنهایت-

  الریاح؟ سرعة تقاس بماذا*

  االنیمومتر-

  الریاح؟ اتجاه یقاس بماذا*

  الریاح دوار جهاز-



 

  الجوى؟ الضغط یتكون كیف*

  .الجو في العالقة والمواد الغازات ثقل نتیجة-

  ؟ألخر مكان من الضغط اختالف سبب ما*

  والرطوبة الحرارة درجة اختالف بس-

  الریاح؟ عرف*

  األرضیة الكرة سطح على" أفقیا الهواء حركة-

  الریاح؟ سرعة تزاید سبب ما*

 الجوى الضغط مناطق الى المرتفع الجوي الضغط مناطق من الریاح تحرك بسبب-
  .المنخفض

  سخن؟ إذا للهواء یحدث ما*

  وكثافته ضغطه ویقل حجمه یزید

  برد؟ إذا للهواء یحدث ماذا*

  .وضغطه كثافته ویزید حجمه یقل

  ؟باردة أو حارة الریاح تكون لماذا*

  .الریاح تهب الذي  المكان حرارة درجة حسب-

  ؟الموسمیة الریاح هي ما*

  معینه فصول في العالم مناطق بعض على تهب ریاح-



 

  الموسمیة؟ الریاح حدوث سبب ما*

  .والماء الیابس بین الجوى والضغط الحرارة درجة اختالف نتیجة-

  الموسمیة؟ الریاح في العمانیین استفاد ماذا في*

  البحریة التجارة حركة في-

  للبحار؟ المجاورة الیابسة على تهب التي الیومیة الریاح اسم ما*

   البحر ونسیم البر نسیم-

  الجبلیة؟ المناطق على تهب التي الیومیة الریاح اسم ما*

   الوادي ونسیم الجبل نسیم-

  البر؟ نسیم عرف*

  .بسخونتها وتتمیز" لیال البحر إلى البر من تتحرك یومیة ریاح هي-

  البحر؟ نسیم عرف*

  .ببرودته ویتمیز" نهارا البر إلى البحر من تتحرك یومیه ریاح هي-

  ؟ الوادي نسیم عرف*

  .بسخونته وتتمیز" نهارا الجبال أعال إلى ودیةاأل قاع من تهب یومیة ریاح هي-

  الجبل؟ نسیم عرف*

  .ببرودتها وتتمیز" لیال ةاألودی إلى الجبال مقم من تهب یومیه ریاح هي-

  والتكیف؟ عرفي*



 

  .مكثفه مائیة قطرات إلى الجو في الماء بخار تحول-

  ؟التضاریسیة األمطار تحدث أین*

  المرتفعة المناطق في-

  المطر؟ ظل بسفوح المقصود ما*

  المطر علیها یسقط ال التي السفوح-

  ؟التصاعدیة األمطار تحدث أین*

  االستوائیة المناطق في-

  بالطقس؟ التنبؤات تعتمد ماذا على*

   ةاألرضی القیاس محطات على-

  البحریة قیاس ومحطات-

   الجویة األرصاد ودوائر-

  الصناعیة واألقمار-

  بالطقس؟ بالتنبؤات المقصود ما*

  أیام بضعة أو لیوم جویة حاله بحصول التوقع

  الطقس؟ خرائط أهمیة ام*

  محدده زمنیه فتره في محطة أو منطقه في الطقس حالة معرفة-

  الطقس؟ خرائط أنواع أهم ما*



 

  الیومیة الطقس خرائط-

  

  ؟األرض سطح على الماء نسبة كم*

-٧١%  

  ؟األرض سطح على الیابسة نسبة كم*

-٢٩%  

  المالح؟ الماء نسبة كم*

-٩٧%  

  ؟األرض سطح على المالحة المیاه تجد أین*

  والمحیطات البحار-

  ؟األرض سطح على العذبة الماء نسبة كم*

-٣%  

  ؟األرض سطح على العذبة المیاه تجد أین*

  والجلید واألنهار الجوفیة المیاه-

  ؟ المائي الغالف أهمیة ما*

  األرض سطح على الحرارة لدرجة رئیسي كمنظم یعمل-

  ؟األرض سطح على المائي الغالف وضیفة ما*



 

 حرارة درجة ترتفع أن دون الشمس من الواصلة الحرارة من كبیره كمیات امتصاص-
  المیاه

  ؟المائیة الدورة هي ما*

  .األرض سطح على المیاه بها تقوم مغلقة دوره-

  ؟ةاألرضی الكرة  في المائیة للمسطحات اكبر نسبة توجد أین*

  الجنوبي النصف-

  ؟رضیةاأل الكرة في الیابسة لتوزیع اكبر نسبه توجد أین*

  الشمالي النصف-

  لتلوث؟ الجوفیة المیاه تعرض التي األسباب من بعض اذكر*

  صحي صرف بمیاه تلوث-

  المنازل نفایات بتجمیع تلوث-

  ناجم تلوث-

  الزراعیة سمدةواأل مبیدات من

  النوویة االنفجارات من الناجمة اإلشعاعات من تلوث-

  للفیضانات؟ السلطنة مناطق بعض تعرض سبب ما*

  األعاصیر قوة-

  والتربة الصخور في األمطار میاه تسرب قلة-



 

  ةاألودی مجارى ضیق-

   بالفیضانات تتأثر السلطنة في المناطق من بعض اذكر*

  بخا -  مدحا - دبا - صالله - يالبریم -  نزوى - مسقط - صحار-

  عمان؟ في السدود بناء سبب اذكر*

  السطحیة المائي التصریف أحواض في الجوفي المخزون لزیادة -

  العباسیة؟ الدولة تأسست متى*

  هجرى١٣٢

  العباسیة؟ الدولة ضعف سبب ما*

  .الحكم على واألطماع -  أجزائها بین التواصل وضع - الدولة اتساع

  العباسین؟ حكم امتد أین*

  . واألندلس إفریقیا شمالي إلى جیحون نهر وراء ما

  دمشق؟ من معاویة بن الرحمن عبد هروب سبب ما*

  . قتله أرادوا العباسین الن-

  األندلس؟ من فراره بعد معاویة بن الرحمن عبد ذهب أین إلى*

  البربر قبیلة عند سبته مدینة إلى-

  بالداخل؟ معاویة بن الرحمن عبد لقب لماذا*

  األندلس في ةاألموی الدولة واخیى" ظافرا األندلس ودخل األنصار علیه توافد ألنه -



 

   األندلس؟ معاویة بن الرحمن عبد فتح سنه أي في*

  .هجري ١٣٨ سنة

  العباسیة؟ الدولة عن استقاللها أعلنت دوله أول هي ما*

   األندلس -

  هجرى؟١٣٨ سنة العباسیة الدولة عن األندلس استقالل في ساهم الذي من*

  معاویة بن الرحمن عبد-

  العباسي؟ الحكم من استقاللها بعد األندلس في ینیاألمو  حكم استمر كم*

  سنه)٣٠٠( قرون ٣-

  ؟ معاویة بن الرحمن عبد  المنصور جعفر لقب بماذا*

   قریش صقر-

  ولماذا؟ قریش؟ صقر باسم معاویة بن الرحمن عبد لقب من*

   المنصور جعفر-

 ،جند األمصار فمصر بنفسه  ،"منفردا أعجمي بلد ووصل القفار، قطع ألنه-
  . عظیم ملك وأقام ، الدواوین ودون ، األجناد

  األندلس؟ في معاویة بن الرحمن عبد بها قام التي األعمال أهم ما*

  .شارلمان محاولة افشل-

  . قرطبة بالعاصمة اهتم-



 

  . قرطبة جامع بنى-

  شارلمان؟ هو من

  .لدولته مهاضو  منها المسلمین ویطرد األندلس غزو یحاول فرنسا في الفرنجة ملك

  الناصر؟ الرحمن عبد هو من*

  .هجرى٣١٦ سنة األندلس على خلیفة نفسه أعلن الثالث الرحمن عبد هو-

  ؟)الثالث(المنصور الرحمن عبد عمالأ أهم ما*

  قرطبة غرب الزهراء جامع بنى-

   والتجارة الزراعة في عهده في األندلس ازدهرت-

   عهده في العلمیة الحركة وازدهرت

  المدارس وانتشرت والمكتبات العلم دور وكثرت

  األندلس؟ في اشتهروا الذین العلماء من بعض اذكر*

   فرناس بن عباس-

  رشد بن الفیلسوف-

   حزم وابن-

   ربه عبد-

  البر عبد-

  يالزهراو  القاسم أبى والطبیب-



 

  األندلس؟ في مويأ حاكم أخر من*

  الثالث هاشم-

  األندلس؟ في األموي الحكم انتهى متى*

  هجري٤٢٢ سنة-

  األندلس؟ في مویةاأل الدولة ضعف سبب ما*

   إمارات إلى الدولة انقسام -

  بعضها ضد األسبان من العون وطلب-

 حساب على تدرجیا وتتوسع قوها توحد الشمال في األسبان كممال وكانت-
  .المسلمین

  األندلس؟ في الطوائف حكم ستمر كم*

  )سنه٢٥٠( ونصف قرنین-

   طویلة؟ فتره األندلس في الطوائف حكم استمرار سبب ما*

  والمرابطون الموحدون مساعدة بفضل-

  المرابطون؟ هم من*

  المغرب على سلطانها بسطت دوله-

  المرابطون؟ قائد هو من*

  تشافین بن یعقوب-



 

  األسبان؟ المرابطون فیها هزم التي الواقعة هي ما*

  هجرى٤٧٩ سنة زالقة-

  الموحدون؟ هم من*

  المغرب في المرابطون أمالك ورثت دوله-

  الموحدون؟ قائد هو من*

  المؤمن عبد بن یعقوب یوسف أبو-

  األسبان؟ الموحدون فیها هزم التي الواقعة هي ما*

  هجري ٥٩١ سنة ركاأل-

  األندلس؟ في اإلسالمي الحكم انتهى متى*

  هجري ٨٩٧ سنة-

  األندلس؟ في ياإلسالم الحكم انتهى كیف*

  ياإلسالم الحكم وٕانهاء غرناطة بدخول فرنسا بمساعدة األسبان تمكن-

  األندلس؟ في سقطت دوله خرآ هي ما

  غرناطة-

  للجمیع بالتوفیق السلیمانیة مریمالمعلمة 

 


