
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

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

                  https://almanahj.com/sa/7social                   

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

              

                  https://www.almanahj.com/sa/7social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
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 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 جزٓسٗ العسب املالمح الطبٔعٔ٘ لظبُ الدزض األّل :
 

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )     . شبو جزيرة العرب جنوب شرق قارة آسياتقع  -1
 ( )     . يقع سيل تيامة في غرب شبو جزيرة العرب  -2
 ( )       . يعد مناخ شبو جزيرة العرب قاري  -3
 ( )     . حد شبو جزيرة العرب من جية الشمال اليمنت -4

 ( )     .شرق شبو جزيرة العرب  حجازتقع جبال ال -5
 

===================================================== 
 
 

 : الصحٔح٘ مما ٓلٕ اإلجاب٘اخرت  الشؤال الجاىٕ :

 ....................... شبو جزيرة العرب عبارة عن قطعة من اليابسة محاطة بالماء من -1
 (أربع جيات – ثالث جيات – جيتين)     

 شمااًل . .................. بين دائرتي عرضتقع شبو جزيرة العرب  -2
      [ (623 – 643 ), (633 – 643 , )(633 – 653) ] 

 شرقًا . .................. تقع شبو جزيرة العرب بين خطي طول -3
       [(637 – 672, ) (647 – 672 , )(642 – 677] ) 

 ...............  حد شبو جزيرة العرب غرباً ي -4
 (رمالبحر األح – بحر العرب –الخميج العربي )     

 شبو جزيرة العرب . ...............لخالي في تقع صحراء الربع ا -5
 (غرب – جنوب – شمال)     

   
 توقيع ويل األمر           مل يتقن  أتقن   معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 احلال٘ الدٓئ٘ يف طبُ اجلزٓسٗ العسبٔ٘ قبل اإلسالو      : الجاىٕالدزض 
  

 :  ( أماو العبازات اخلاطٝ٘×الم٘ )( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّع√ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )      .أىل الكتاب ىم الييود والنصارى  -1
 ( )     . تعد عبادة األصنام من الديانات السماوية -2
 ( )     . الديانات الوضعية ىي ديانات بدائية -3
 ( )      . انتشر السحر والعرافة قبل اإلسالم -4

 

===================================================== 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 ........................ من الديانات السماوية -1
 (النصرانية – عبادة النار – عبادة األصنام)     

 .  .................... ذي أرسل بالييودية ىوالنبي ال -2
 (يوسف – عيسى – موسى)     

 .  .................... بي الذي أرسل بالنصرانية ىوالن -3
 (يوسف – عيسى – موسى)     

 ......................ىي  ممة أبينا إبراىيم  -4
 (الحنيفية – الييودية – النصرانية)     

 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 اسٔ٘ يف طبُ جزٓسٗ العسب قبل اإلسالواحلال٘ الشٔ الدزض الجالح :
  

 

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 
 

 ( )   . قامت في شبو جزيرة العرب قبل اإلسالم ممالك وقوى سياسية  -1
 ( )     . امتد نفوذ الفرس إلى السيل الساحمي الشرقي  -2
 ( )       . نت قريش تسيطر عمى مكةكا  -3
 ( )   انتشرت الحروب بين القبائل بسبب انعدام الوحدة السياسية .  -4

 
 

===================================================== 
 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 ..................... ت بعثة نبينا موجودة في شبو جزيرة العرب وقمن القوى السياسية ال -1
 (قريش – حمير – سبأ)      

  .................... لبعثة نبينا محمد من القوى الخارجية المعاصرة  -2
 (سبأ – الفرس – قريش)      

 .................. حاليًا ىي دولة بالد فارس -3
 (الشام – إيران – مصر)      

 
 

 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 احلال٘ االجتناعٔ٘ يف طبُ جزٓسٗ العسب قبل اإلسالو الدزض السابع :
  

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )     . البدو ىم السكان المتنقمون من مكان آلخر  -1

 ( )     .العصبية القبمية  من صفات العرب قبل اإلسالم  -2

 ( ) . كان النظام القبمي ىو السائد في مجتمع شبو جزيرة العرب قبل اإلسالم  -3

 

===================================================== 
 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 ........................ المدن يعرفوا باسم السكان المستقرون في  -1

 (بيمةالق – الحضر – البدو)      

 ........................انتشرت العصبية القبمية في شبو جزيرة العرب بسبب النظام  -2

 (الشورى – الحضري – القبمي)      

  ................. من الممارسات السيئة عند العرب قبل اإلسالم -3

 (عدم شرب الخمر – وأد البنات –التسول  )      
 
 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 احلال٘ االقتصادٓ٘ يف طبُ اجلزٓسٗ العسبٔ٘ قبل اإلسالو : اخلامصالدزض 
  

 اخلاطٝ٘  : أماو العبازات)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( ) .عمى مبدأ المقايضة في شبو جزيرة العرب قبل اإلسالم مينة التجارة قامت   -1

 ( )       . بعدم العمل الحنيف يأمرنا ديننا  -2

 ( )   .السيوف والنسيج من صناعات شبو جزيرة العرب قبل اإلسالم   -3
 

===================================================== 
 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 ........................يعمل سكان البادية بحرفة   -1

 (الصناعة – الرعي – الزراعة)      

  .................سوق  من أسواق العرب قبل اإلسالم -2

 (عمي بن أبي طالب – المدينة – عكاظ)      

 .................... الصيف ىو اليدف من رحمتي الشتاء و  -3

 (الصناعة – التجارة – الزراعة)      
 
 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 مْقع مل٘ ّطبٔعتَا اجلػسافٔ٘ الدزض الشادض :
   

 اخلاطٝ٘  :أماو العبازات )×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )       . تقع مكة شرق شبو جزيرة العرب  -1
 ( )     .  شتاءً  دافئُمناخ مكة شديد الحرارة صيًفا   -2
 ( )      . تقع مكة بين طريق القوافل التجارية  -3
 ( )      . موضع مكة عبارة عن واٍد منبسط  -4
 ( )        تكثر المزارع في مكة . -3

 

===================================================== 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 شرًقا . ................شمااًل , وعمى خط طول  .............. تقع مكة عمى دائرة عرض -1
  (622 – 632 – 642)   (621 – 631 – 641)  

  ...............  يوجد المسجد الحرام بــــ -2
 (الرياض – المدينة المنورة – مكة)      

 ................... من أشير جبال مكة جبل -3
 (عرفة – الطور – حراء)      

 ..................  أمطار مكة -4
 (طوال العام – غزيرة – قميمة)      

 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 قبل البعج٘ حٔاٗ الييب  بع :الدزض الشا
  

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )   .يخمو في غار حراء ويتفكر في مخموقات اهلل  النبي  كان -1
 ( )     .عندما تيدمت في بناء الكعبة  النبي شارك  -2
 ( )      . بعد موت أمو نبي عبد المطمب كفل ال -3
 ( )      .في شبابو بمينة التجارة   عمل النبي -4
 ( )       .ي آمنة بنت وىب ى النبي  أم  -5

 

===================================================== 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :

 ........................ في ولد النبي  -1
 (فمسطين – المدينة – مكة)     

 ........................شير  ىو الشير الذي ولد فيو النبي  -2
 (جماد األول – الثاني ربيع – ربيع األول)     

 .................. بعام سمي العام الذي ولد فيو النبي  -3
 (الفيل – المطر – الحزن)     

 .  ...................... ىو  النبي  أبو -4
 (ىاشم بن عبد مناف –عبد اهلل بن عبد المطمب  –أبوطالب بن عبد المطمب ) 

  ............... الصغير الذي يفقد أباه يسمى -5

 (يتيًما – مشرداً  – ضعيفاً )     
’’ 

 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 )ىزّل الْحٕ(بعد البعج٘  اٗ الييب حٔ الدزض الجامً :
  

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )    .سنة  44ي عندما نزل عميو الوح  كان عمر النبي  -1
 ( )      . ينفر من عبادة األصنام كان النبي   -2
 ( )    " . اقرأ "ىي   مك جبريلأول كممة نزل بيا الم  -3
 ( )      .جبل حراء  يتعبد في غار  كان النبي   -4
 ( )    . نزل الوحي من عند اهلل عمى النبي  جبريل   -5

===================================================== 
 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :

 

 ........................ ق في الجزءوردت سورة العم -1
 (العاشر – الثالثين – العشرين)      

 ........................يخمو بنفسو لمتعبد في شير  النبي كان  -2
 (ربيع األول – محرم – رمضان)      

  ................. في شير عمى النبي   الممك جبريل أنزل اهلل -3
 (ذو الحجة – رمضان –شعبان )      

  ...................  كان موقف السيدة خديجة من بعثة النبي -4
 (عدم االىتمام – التصديق – التكذيب)      

 .................  اْقَزْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ   اسم السورة التي نزل فييا قول اهلل -5
 (النصر – العمق – المسد)      

 
’’ 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         ادةمعلم امل



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 الدعْٗ الشسٓ٘ : التاسعالدزض 
  

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل :

 ( )       . كانت قبيمة قريش تعبد النجوم  -1
 ( )    . خمس سنواتفي مكة  السرية استمرت دعوة النبي   -2
 ( )   .  عمر بن الخطابمن الرجال ىو  أول من آمن بالنبي   -3
 ( )      بالترحيب . واجيت قريش دعوة النبي   -4

 

===================================================== 
 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 رضي اهلل عنيا . .....................ىي  ن النساء السيدةم  أول من آمن بالنبي -1
 (زينب بنت جحش –خديجة بنت خويمد  –عائشة بنت أبي بكر )   

 .  ................. من الرجال ىو أول من آمن بالنبي  -2
 (عمي بن أبي طالب – عمر بن الخطاب –أبوبكر الصديق )   

 .  ...................ىو  نمن الصبيا أول من آمن بالنبي  -3
 (أسامو بن زيد – عمي بن أبي طالب – زيد بن حارثة)   

 .  .................. الموالي من أول من آمن بالنبي  -4
 (زيد بن حارثة –بالل بن رباح  –ىريرة  أبو)   

 
 

 
’’ 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 الدعْٗ اجلَسٓ٘ العاطس : ضدزال
  

 

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 
 

 ( )      .بدعوة أقاربو لإلسالم أواًل  بدأ النبي   -1
 ( )  . قل عدد الداخمين في الدين اإلسالمي في مرحمة الدعوة الجيرية  -2
 ( )   . في مواجية أذى قريش لو محمد  نبيناالح الصبر كان س  -3
 ( )      . بدأت الدعوة الجيرية ثم الدعوة السرية  -4
 

===================================================== 
 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 .....................بـــ  واجيت قريش دعوة النبي  -1
 (الرفض – دخوليم اإلسالم – بالترحيب)      

 من البعثة . ..............ىاجر المسممون إلى الحبشة في العام   -2
 (السابع –السادس  –الخامس )      

 .............. قامت الدولة الجيرية في -3
 فمسطين( – مكة – )المدينة المنورة      

 
 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 ّصربِ علٙ ذلم  إٓراٛ قسٓع للييب  الدزض احلادٖ عظس :
  

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )   . في مواجية أذى قريش لو محمد  الصبر كان سالح نبينا  -1
 ( )      مرة واحدة .ى الحبشة ىاجر المسممون إل  -2
 ( )    .والجنون  بالكذب والسحر نبينا محمد  اتيمت قريش  -3
 ( )   . وىو يصمي عند الكعبة  استطاع أبو جيل من إيذاء النبي  -4
 ( )   . بدخوليم إلى اإلسالم زعماء الطائف دعوة نبينا محمد قبل   -5

===================================================== 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 بسبب أذى قريش ليم . .....................الصحابة باليجرة إلى بالد   نبيناأمر  -1
 (العراق – الحبشة – مصر)      

  ..............في مواجية أذى قريش لو ىو  محمد  سالح نبينا -2
 (الصبر – الحرب – اليروب)      

 ................... أساليب قريش في مواجية الدعوة نم -3
 (عدم االىتمام – التكذيب – التصديق)      

 ..................تقع الحبشة بالنسبة إلى مكة في   -4
 (الغرب –الجنوب  –الشمال )      

 .................. اختار النبي لممسممين اليجرة إلى الحبشة ألن ممكيا -5
 (متكبر – عادل –ظالم )      

 
 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
   

 

 علٙ القباٜل يف احلج اليصسٗ عسض الييب  الدزض الجاىٕ عظس :
  

  

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )   من مكة إلى المسجد األقصى بفمسطين . منبي ل أسري  -1
 ( )      . صدقت قريش برحمة اإلسراء والمعراج  -2
 ( )    . الخزرج في نشر اإلسالم في المدينة )يثرب(أسيم   -3
 ( )      . استجابت قبائل العرب لمدعوة اإلسالمية  -4
 ( )     . موسم الحج في الدعوة مر الرسول استث  -5

 

===================================================== 
 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 بستة من رجال المدينة في السنة .......... من البعثة . التقى النبي  -1
       (21 – 22 – 23) 

  مكة . ...............تقع العقبة  -2
 (شمال – غرب – شرق)       

 ..................كانت بيعة العقبة في مكان يسمى  -3
 (عرفات – العقبة – ِمنة)       

 
 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 بٔعتا العقب٘ عظس : الجالحالدزض 
  

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )     الحج . القبائل في موسممع  النبي كان يمتقي   -1
 ( )  . وامرأتان رجالً  33الثانية في بيعة العقبة   كان عدد من بايع النبي   -2
 ( )       . تقع المدينة المنورة غرب مكة  -3
 ( )   . ن البعثةمالحادية عشرة كانت بيعة العقبة األولى في السنة   -4
 ( )  وبعض أىل المدينة ] يثرب [ . بيعتي العقبة عقدتا بين النبي   -5

 

===================================================== 
 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :

 . ةمن البعث .......... سنةفي البستة من رجال المدينة   النبي  التقى -1
       (21 – 22 – 23) 

  مكة . ...............تقع العقبة  -2
 (شمال – غرب – شرق)       

 رجاًل . ............... في بيعة العقبة األولى كان عدد من بايع النبي  -3
       (22 – 23 – 24) 

  من البعثة . ............... في السنة الثانيةكانت بيعة العقبة  -4
       (23 – 24 - 25) 

 ..................كانت بيعة العقبة في مكان يسمى  -5
 (عرفات – العقبة – ِمنة)       

 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 املدٓي٘ ّطبٔعتَا اجلػسافٔ٘ : السابع عظسالدزض 
  

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( صحٔح٘ , ّعالم٘ ( أماو العبازات ال√ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )       عاصمة اإلسالم األولى ىي مكة .  -1
 ( )     .تحيط المدينة بالحرّات ناحية الشرق والغرب   -2
 ( )     .أرض المدينة المنورة أرض خصبة وفيرة المياه   -3
 ( )  . األعداءلعبت الطبيعة دوًرا كبيًرا في حماية المدينة ]يثرب[ من   -4
 ( )      مناخ المدينة حار صيًفا وبارد شتاًء .  -5
 

===================================================== 
 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 . شرًقا ................شمااًل , وعمى خط طول  ..............تقع المدينة عمى دائرة عرض  -1
  (625 – 635 – 645)   (621 – 631 – 641) 

 .............. يوجد المسجد النبوي في -2
 (فمسطين – مكة – المدينة المنورة)      

 ...................تحيط المدينة بالجبال ناحية  -3
 (الشمال – الغرب – الشرق)      

 . لعربمن شبو جزيرة ا .............. تقع المدينة في الجية -4
 (الغربية – الشرقية – الشمالية)      

 

 
 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

  أسباب اهلجسٗ إىل املدٓي٘ عظس : اخلامصالدزض 
  

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )  مع أصحابو إلى المدينة رحمة بيم وعطًفا عمييم . لنبي اىاجر   -1
 ( )    .في فراشو  نام عثمان بن عفان بداًل من النبي   -2
 ( )  . وصاحبو في الغار كانت أسماء بنت أبي بكر تأتي بالطعام لمنبي   -3
 ( )   . ترك المياجرون أىميم وأمواليم وديارىم حفاظًا عمى دينيم  -4
 ( )    بالتكبير والتيميل .  المدينة ]يثرب[ النبي استقبل أىل  -5

===================================================== 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 .....................إلى  كانت أول ىجرة لممسممين -1
 (مكة –الحبشة  –المدينة )     

  ..............إلى  ىجرة لممسممين يثانكانت  -2
 (مكة –الحبشة  –المدينة )     

 ...................إلى المدينة ]يثرب[ عمى  لمسمميناىجرة  تكان -3
 (ثالث مراحل – مرحمتين – مرحمة واحدة)     

 إلى المدينة ]يثرب[ . مع النبي   ....................ىاجر  -4
 (عمي بن أبي طالب –بن الخطاب عمر  – أبو بكر)     

 ..................المدينة ]يثرب[ باسم أىل  النبي سمي  -5
 (كفار قريش – األنصار – المياجرون)     

 
 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 يف املدٓي٘ أعنال الييب  ض الشادض عاطس :دزال
  

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √عالم٘ ) ضع الشؤال األّل : 

 ( )    .النبوي أصحابو في بناء المسجد  شارك النبي   -1
 ( )  .الصالة في المسجد النبوي أفضل من الصالة في المسجد الحرام   -2
 ( )  . إلييا أصبحت المدينة عاصمة اإلسالم األولى عندما قدم النبي   -3
 ( )   .مع الييود تدل عمى دعوة اإلسالم لمسمم  معاىدة النبي   -4
 ( )      بين المياجرين واألنصار . آخي النبي   -5

===================================================== 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 .....................ولو المدينة ىو عند وص أول عمل قام بيا النبي  -1
 (المعاىدة مع الييود – بين المياجرين واألنصار ةالمؤاخا –بناء مسجده )  

  من البعثة . ..............ىاجر المسممون إلى الحبشة في العام   -2
 (السابع –السادس  –الخامس )      

 .............. يوجد المسجد النبوي في -3
 (فمسطين – مكة – دينة المنورةالم)      

 .................. أول من بنى المسجد النبوي ىو -4
 (عمي بن أبي طالب  – أبو بكر – النبي )        

 ..................واجبي تجاه المساجد  -5
 ’’(عدم الصالة بيا – أحافظ عمييا – أىمميا)      

 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 ٍـ( 2) ٗ بدزغزّ عظس : الشابعالدزض 
  

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل :

 ( )     عمى الكفار في غزوة بدر.المسممون  انتصر  -1
 ( )      .نقض العيد من سمات المسممين   -2
 ( )    بقتال المشركين المعتدين . نبينًا محمدًا أمر اهلل   -3

===================================================== 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 .....................معظم الغزوات وقعت بالقرب من  -1
 (مكة – الطائف –المدينة )       

  .............. ىي غزوة نبي أول غزوة غزاىا ال -2
 (أحد – بدر – الخندق)       

 ...................وقعت غزوة بدر عام  -3
 (ه 5 – ه 4 – ه 3)       

===================================================== 

 : الجالحالشؤال 

 ............................................................................................ ما أسباب غزوة بدر؟
.....................................................................................................................

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

 
 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
   

 ٍـ( 3أحد )ٗ غزّ عظس : الجامًالدزض 
  

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) األّل :الشؤال 

 ( )     .أحد عمى الكفار في غزوة المسممون  انتصر  -1
 ( )    . غزوة ُأحدفي   حمزة بن عبد المطمباستشيد   -2
 ( )    . عدد المسممين في غزوة أحد أكثر من عدد المشركين  -3

===================================================== 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 .................. سبب ىزيمة المسممين في غزوة أحد -1
 (قمة عدد المسممين – مخالفة أوامر النبي  – اتباع أوامر النبي )   

  .............. ىي غزوة أول غزوة غزاىا النبي  -2
 (أحد – بدر – الخندق)       

 ...................عام  ُأحدوقعت غزوة  -3
 (ه 5 – ه 4 – ه 3)       

===================================================== 

 : الجالحالشؤال 

 ؟أحد ما أسباب غزوة 
.....................................................................................................................

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

 
 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 
 
 
 
 

 ٍـ( 5غزّٗ اخليدق ) : التاسع عظسالدزض 
 ٍـ( 6احلدٓبٔ٘ ) : العظسٌّالدزض  

  

 ٝ٘  :أماو العبازات اخلاط)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )    . لصمح الحديبية كان سببًا في فتح مكة قبول النبي   -1
 ( )       . عام 12مدة صمح الحديبية   -2
 ( )    .  الخندقعمى الكفار في غزوة المسممون  انتصر  -3
 ( )      نقض العيد من سمات المسممين .  -4
 

===================================================== 
 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 من المدينة . .............. حفر الخندق في الجية -1
 (الجنوبية - الشرقية - الشمالية)    

  ..............)الخندق(  من أسباب انتصار المسممين في غزوة األحزاب -2
 (ألصحابو ة النبي استشار  -ضعف المشركين  - بالرأي  انفراد النبي)  

 .  ...................ىو  بحفر الخندق الصحابي الذي أشار عمى النبي  -3
 (عمر بن الخطاب -سممان الفارسي  - الحباب بن منذر)    

 . من الرجال ..................  كان مع النبي في صمح الحديبية -4
    (2511 – 2611 – 2711) 

 
 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 
 

 ٍـ( 5فتح خٔرب ) : ّالعظسٌّ السابعالدزض 
 ٍـ( 8) فتح مل٘ : العظسٌّ الجاىٕ الدزض 

  

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )   . موا بالزراعةييود خيبر في أراضييم ليقو  النبي  أبقى  -1
 ( )      . اثنى عشر عاماً  استمر صمح الحديبية  -2
 ( )     .  خيبرفي غزوة  الييودعمى المسممون  انتصر  -3
 ( )      . قبيمة بني بكر مع المسممينتحالفت   -4
 

===================================================== 
 

 الصحٔح٘ مما ٓلٕ : اخرت اإلجاب٘ الشؤال الجاىٕ :
 

 من المدينة . ..............في الجية  تقع خيبر -1
 (الجنوبية - الشرقية - الشمالية)   

 .  ..............حمل راية المسممين في خيبر  -2
 (حمزة بن عبد المطمب – عمي بن أبي طالب – خالد بن الوليد)   

 ................... تم فتح مكة عام -3
 (ىـ 21 - ىـ 1 - ـى 8)   

 .................. نقض العيد من سمات  -4
 (المشركين – المياجرين – المسممين)   

 
 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 ّفاٗ الييب حج٘ الْداع , ّ : ّالعظسٌّالدزض السابع 
 

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( الصحٔح٘ , ّعالم٘ ( أماو العبازات √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )     بعد عودتو من حجة الوداع . مرض النبي   -1
 ( )     . حزن المسممون حزًنا شديًدا بوفاة النبي   -2
 ( )       . ه 11سنة   توفي النبي   -3
 ( )       . حجة واحدة نبينا محمدًا حج   -4
 ( )     . خبر وفاة نبينًا  لم يصدق بعض الصحابة  -5

 

===================================================== 
 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 . في المسممين بعد وفاة النبي   ........................خطب  -1
 (عثمان بن عفان – عمر بن الخطاب – أبو بكر)     

 . الخالفة بعد وفاة النبي   ........................تولى  -2
 (عثمان بن عفان – عمر بن الخطاب – أبو بكر)     

 أن يصمي بالناس .  ................... أمر النبي  -3
 (عثمان بن عفان – عمر بن الخطاب – أبو بكر)     

 عاًما . ....................وعمره  توفى النبي  -4
     (54 – 64 – 74) 

 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة
 



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 فضل اخللفاٛ الساطدًٓ  : ّالعظسٌّ الشادض الدزض
 

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )   .  بكر الصديق ا ىو أبوحكمً  أطول الخمفاء الراشدين   -1
 ( )    . من العشرة المبشرين بالجنة  الخمفاء الراشدين  -2
 ( )     . التأريخ اليجري  وضع عمر بن الخطاب  -3
 ( )      . ىـ 35عام   توفى عمر بن الخطاب  -4
 ( )      . خمسة خمفاء  عدد الخمفاء الراشدين  -5

===================================================== 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 ........بيمة .........من ق كل الخمفاء الراشدين  -1
 (قريش  -ىوازن    -بكر  )     

 .  ........................ أول فدائي في اإلسالم ىو -2
 (عمي بن أبي طالب – عثمان بن عفان – أبو بكر)     

 .  ................... الخميفة الذي لقب بذو النورين ىو -3
 (عثمان بن عفان – عمر بن الخطاب – أبو بكر)     

 . . ...................ىو  النبي من الرجال ب أول من آمن -4
 (عثمان بن عفان – عمر بن الخطاب – أبو بكر)     

 . سنة ....................  مدة حكم الخمفاء الراشدين -5
     (31 – 41 – 51) 

 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة
 



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 ّأخالقَه اخللفاٛ الساطدًٓ  صفات الدزض الشابع ّالعظسٌّ :

 خالفتَه للسسْل  لدزض الشابع ّالعظسٌّ :ا
 

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( م٘ ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعال√ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )      .ىـ  13سنة  توفي أبو بكر الصديق   -1
 ( )    . في إدارة شئون الدولة  نجح الخمفاء الراشدون  -2
 ( )    . في صفاتيم  ينبغي االقتداء بالخمفاء الراشدين  -3
 ( )      . بالتكبر اتصف أبو بكر الصديق   -4
 ( )      . بالزىد الخطاب اتصف عمر بن   -5

===================================================== 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :

 .  أنفق كل مالو لتجييز جيش العسرة ........................ – 1
 أبو بكر (  –عمي بن أبي طالب  –) عثمان بن عفان     

 .  في فراشو ........................ النبي نام مكان  – 2
 عثمان بن عفان ( –عمي بن أبي طالب  –) أبو بكر     

 .......................... عمى يد استشيد عمر بن الخطاب  -3
 (أبي ليب – عبد الرحمن بن ممجم – أبي لؤلؤة المجوسي)    

 ..........................عمى يد  استشيد عمي بن أبي طالب  -4
 (أبي ليب – عبد الرحمن بن ممجم – أبي لؤلؤة المجوسي)    

 .  ....................ا ىو حكمً  أطول الخمفاء الراشدين  -5
 عثمان بن عفان ( – عمي بن أبي طالب – عمر بن الخطاب)     

 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة
 



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 فضل اخللفاٛ الساطدًٓ  : ّالعظسٌّ التاسع دزضال
 

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )   .  ا ىو أبو بكر الصديقحكمً  أطول الخمفاء الراشدين   -1
 ( )    . من العشرة المبشرين بالجنة  الخمفاء الراشدين  -2
 ( )     . التأريخ اليجري  وضع عمر بن الخطاب  -3
 ( )      .ىـ  35عام  توفى عمر بن الخطاب   -4
 ( )      خمسة خمفاء . عدد الخمفاء الراشدين   -5

===================================================== 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 ........بيمة .........من ق اء الراشدين كل الخمف -1
 (قريش  -ىوازن    -بكر  )     

 .  ........................أول فدائي في اإلسالم ىو  -2
 (عمي بن أبي طالب –عثمان بن عفان  – أبو بكر)     

 .  ...................الخميفة الذي لقب بذو النورين ىو  -3
 (عثمان بن عفان – ن الخطابعمر ب – أبو بكر)     

 . . ...................ىو  أول من آمن من الرجال بالنبي  -4
 (عثمان بن عفان – عمر بن الخطاب – أبو بكر)     

 . سنة .................... مدة حكم الخمفاء الراشدين  -5
     (31 – 41 – 51) 

 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة
 



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 فضل اخللفاٛ الساطدًٓ  : ّالعظسٌّ التاسع الدزض
 

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )    . البالد المفتوحة إلى أقاليم ُقسم عمر بن الخطاب   -1
 ( )     .اإلسالمية  أنشئت الدواوين لتسيير أمور الدولة  -2
 ( )  .  تم تخصيص دار لمقضاء في عيد الخميفة عمى بن أبي طالب  -3
 ( )      . لم ييتم المسممون بتنظيم األسواق  -4
 ( )     . يجب عمينا االىتمام والمحافظة عمى المساجد  -5

===================================================== 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 . بجمع القرآن الكريم   ....................... أمر الخميفة -1
 (عثمان بن عفان – عمر بن الخطاب – أبو بكر)    

 . في مصحف واحد القرآن الكريم بكتابة . ...................... أمر الخميفة -2
 (ن عفانعثمان ب – عمر بن الخطاب – أبو بكر)    

 .  ...................ىو نظم الشرطة في اإلسالم وضع أول من  -3
 (عمرو بن العاص – سعد بن أبي وقاص – خالد بن الوليد)    

 . . ................... وضع التأريخ اليجري ىو الخميفةأول من  -4
 (عثمان بن عفان – عمر بن الخطاب – أبو بكر)    

 . بمصر .................... مدينة بنى عمرو العاص  -5
 (الفسطاط – الكوفة – البصرة)    

 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة
 



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 

 يف ىظس اإلسالو  جَاد اخللفاٛ الساطدًٓ  : الجالثٌْ الدزض
 

 او العبازات اخلاطٝ٘  :أم)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )   .  وقعت حرب المرتدين في عيد الخميفة عمر بن الخطاب  -1
 ( )  . الفرس والروم واجو المسممون خارج الجزيرة العربية أكبر قوتين ىما  -2
 ( )    .عامل المسممون سكان البالد المفتوحة معاممة حسنة   -3
 ( )    . وقاص سعد بن أبي القادسية ىو معركة  قائد  -4
 ( )       . مصريوجد المسجد األقصى في   -5

===================================================== 

 اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓلٕ : الشؤال الجاىٕ :
 

 .............. كانت معركة ذات السالسل بقيادة خالد بن الوليد سنة -1
 (ـى 25  -ىـ   24  -ىـ   23)    

 ..................... اسم أطمق المسممون عمى معركة نياوند -2
 (بداية النياية  -اليرموك    -  فتح الفتوح)    

 . أربعة جيوش لفتح بالد الشام أرسمت في عيد الخميفة ...............  -3
 (عثمان بن عفان – عمر بن الخطاب – أبو بكر)    

 . . ................... القائد الذي فتح مصر ىو -4
 (معاوية بن أبي سفيان – عمرو بن العاص – خالد بن الوليد)    

 ..................... في المعركة البحرية انتصر المسممون عمى الروم -5
 (اليرموك – ذات الصواري – ذات السالسل)    

 

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة
 



 عمل لقياس المهارات أوراق   
 تأكد أىم أجبت علٙ كل األسٝل٘  -ال تتشسع يف اإلجاب٘    -ابدأ بالبشنل٘    -استعً باهلل أّالً  

 ...............................................: اسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 1:   الفصل
 

 اخللفاٛ الساطدًٓ  أمنْذجات مً الظْزٚ يف عَد : الجالثٌْاحلادٖ ّ لدزضا
 اخللفاٛ الساطدًٓ  سريقصص مً  : الجاىٕ ّالجالثٌْ الدزض  

 

 

 أماو العبازات اخلاطٝ٘  :)×( ( أماو العبازات الصحٔح٘ , ّعالم٘ √ضع عالم٘ ) الشؤال األّل : 

 ( )    . لشرعيةالشؤون ااستخدم المسممون الشورى في   -1
 ( )    . الخالفة عن طريق الوراثة تولى عمر بن الخطاب   -2
 ( )      . بصفة االنفاق اتصف الخمفاء الراشدين  -3
 ( )    . سعد بن أبي وقاص القادسية ىو معركة  قائد  -4
 ( )       يوجد المسجد األقصى في مصر .  -5

 

===================================================== 

 اذكس أمجل٘ الستخداو الظْزٚ يف حٔاتم ؟ الشؤال الجاىٕ :

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

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

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

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

 ؟ الساطدًٓ تْضح صف٘ اإلىفاق قص٘ ألحد اخللفاٛ اذكس  : الجالحالشؤال 

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

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

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

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

 توقيع ويل األمر           مل يتقن أتقن         معلم املادة
 

 


