
أطئٍخ اٌّزاخعخ أطئٍخ اٌّزاخعخحارٌخ األَذنس اإلساليً 

 ظهم )اخخار( اإلجابت انصحٍحت يًا ٌهً:

 حًٍش عٓذ غٍطشّ  (1)

 ثبٌزذ٘ٛر ٚاإلّ٘بي  ( أ)

 ثبالضطزاثبد ٚاٌفزٓ  ( ة)

 ثبٌصزاعبد اٌظٍبطٍخ    ( ج)

ثبإلصالذ ٚاٌعذي ٚاإلفزاج عٓ اٌّظدٍٛٔٓ   ( د)

و بٍٍ : 451حذثج يٕلعت شانٌٕ سٍزياٌ سُت  (2)

اٌعزة ٚاألطجبْ )أ(

غٍطشٗ ٌٍٍٚبْ )ة(

اٌمٛط اٌغزثٍٍٓ , ثٍٛدٚر ٚاٌزِٚبْ  )ج(

 ٌذرٌك ٚاٌجزثز )د(

ْـ فً : 91(    ٔلعج حًهت طزٌف بٍ يانك )أبً سرعّ( سُت 3)

 )أ(  اٌسٍّخ األٌٚى ٌٍّظٍٍّٓ عٍى األٔذٌض      

 )ة( اٌسٍّخ اٌثبٍٔخ       

 )ج( اٌسٍّخ اٌثبٌثخ       

 )د(  اٌسٍّخ اٌزاثعخ       

(     جاء فخح األَذنس بعذ حخطٍط سزي يحكى بٍٍ : 4)

طىبْ األٔذٌض ٚاٌّظٍٍّٓ اٌعزة    )أ(  

 أثٕبء غٍطشخ ٚاٌسبوُ ٌذرٌك   )ة( 

اٌمبئذٌٓ طبرق ثٓ سٌبد ِٚٛطى ثٓ ٔصٍز    )ج( 

 اٌزَٚ ٚاٌفزٔدخ    )د(   

 (   اشخٓزث األَذنس بصُاعت  : 5) 

)أ(     اٌظفٓ ٚ اٌٛرق ٚ األٔظدخ ٚ اٌفخبر اٌّذ٘ت      

 )ة(   اٌسزٌز ٚ اٌصٛف      

 )ج(   اٌدٍٛد اٌّزطٛرح      

 )د(    األلّشخ اٌعبٌٍخ اٌدٛدح      

(    سٍطزث انٍٕٓد لبم اإلسالو فً األَذنس عهى : 6)

 )أ(    اٌسٍبح اٌظٍبطٍخ        

 اٌسٍبح االخزّبعٍخ  )ة(      

 )ج(   اٌسٍبح االلزصبدٌخ      

 )د(    األٚضبع اٌّبٌٍخ      
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(   أطهك انًؤرخٌٕ ٔانجغزافٌٍٕ األَذنس عهى : 7)

 )أ(    شّبي أفزٌمٍخ        

  ب)ة(   شّبي أٚرٚث     

 )ج(   أطجبٍٔب ٚاٌجزرغبي      

 )د(    غزة فزٔظب      

 (   ضزبج انعًهت اإلساليٍت ألٔل يزة فً األَذنس فً عٓذ :8)

 )أ(  ِعبٌٚخ ثٓ أثً طفٍبْ        

 )ة( ٌشٌذ ثٓ ِعبٌٚخ       

 )ج( عّز ثٓ عجذ اٌعشٌش       

 )د( اٌٌٍٛذ ثٓ عجذ اٌٍّه       

(  يٍ لال )إَٓا نٍسج إفزٌمٍّ ٔنكُٓا انًفزلت( : 9)

 )أ(    عّزٚ ثٓ اٌعبص       

 )ة(  ِعبٌٚخ ثٓ زذٌح      

 )ج(  عّز ثٓ اٌخطبة رضً هللا عٕٗ      

 )د(   ثظز ثٓ أرطأٖ      

(  اَخٓج يعزكت َٓز انبالء بٍٍ حساٌ انغساًَ ٔانكاُْت داٍْت : 11)

)أ( ثٕصز اٌّظٍٍّٓ      

)ة( ثبٌصٍر ثٍٓ اٌطزفٍٓ       

ّخ اٌّظٍٍّٓ )ج( ثٙشٌ     

 )د(  ثٙزٚة اٌجزثز      

 ( سًٍج يذٌُت انًائذة َسبت إنى يائذة : 11)

 )أ( طٍٍّبْ عٍٍٗ اٌظالَ      

 )ة( طٍٍُ األٚي       

 )ج( طٍٍّبْ ثٓ عجذ اٌٍّه       

 )د( طٍٍّبْ اٌمبًٔٛٔ       

( تقع شبه الجزيرة األيبيرية )األندلس( في : 21)
 ح اَطٌٍٛخ )أ(   شزق اٌمبر

 )ة(  شّبي اٌمبرح األٚرثٍخ 

 )ج(  غزة اٌمبرح األفزٌمٍخ 

 )د(   اٌدٕٛة اٌغزثً ِٓ اٌمبرح األٚرثٍخ 
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( بهغ عذد جٍش انًسهًٍٍ فً نماء حساٌ انغساًَ بانكاُْت  : 13)

 ِمبرً   030333)أ(       

 ِمبرً   030333)ة(      

 ِمبرً 030333)ج(      

 ِمبرً  030333)د(       

( ححصٍ نذرٌك ٔجُٕدِ بعذ سمٕط ياردِ فً : 14)

 )أ( شعبة خجبي طٍزادي      

 )ة(  ٚراء خجبي اٌجزد      

 )ج( ثدٛار لزلشٛٔخ      

 )د( لزة صخزح ثالي      

حكٌٕ غانبٍت جٍش طارق بٍ سٌاد يٍ : ( 15)

 )أ(   اٌّظٍٍّٓ اٌجزثز       

 اٌّظٍٍّٓ اٌعزة   )ة(     

 )ج(  اٌزَٚ      

 )د(  األطجبْ      

( اسخًزث يعزكت شذَٔت بٍٍ طارق بٍ سٌاد ٔنذرٌك  : 16)

 )أ( رظعخ أٌبَ       

 )ة( ثالثخ أٌبَ      

 )ج( طجعخ أٌبَ       

 )د(  ثّبٍٔخ أٌبَ       

( خطبت طارق بٍ سٌاد فً أصحابّ : 17)

 )أ( ٌُ رثجذ صسزٙب      

)ة( أِز ِسزًّ       

 )ج( ِدزد رٚاٌخ       

 )د( اطزجعذ٘ب اٌّؤرخْٛ       

( بعث طارق بٍ سٌاد جٍشا نفخح لزطبت فً : 18)

 فبرص  033)أ(      

 فبرص  033)ة(      

 فبرص  033)ج(      

 فبرص  0333)د(      
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( لاد انجٍش اإلساليً نفخح لزطبت : 19)

)أ( ِغٍث اٌزًِٚ      

 )ة( ِٛطى ثٓ ٔصٍز      

 )ج( عمجخ ثٓ ٔبفع       

 )د( سٍ٘ز ثٓ لٍض      

 ( بُى يذٌُت ياردة  : 21)

 )أ( اٌٍّٛن األٚائً       

لجً اٌٍّالد  50)ة( اٌزِٚبْ طٕخ       

 )ج( اٌجزثز      

 )د( اٌفزٔدخ       


