الصف الخامس اآلبتدائى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا

الوحدة االولً  /السٌاحة
الدرس االول  /مقومات الجذب السٌاحى فً مصر
 ............................ -2هً السفر الغراض مختلفة منها الترفٌه او العالج او االستفادة العلمٌة او الغراض دٌنٌة.
 -3التجارة.

 -2الزارعة.

 -5الصناعة.

 -4السٌاحة.

 ...................... -3هو الشخص الذي ٌنتقل من مكان اقامته االصلً لغرض السٌاحة.
 -3السائح.

 -2التاجر..

 -5الصانع.

 -4المرشد.

ٌ -4طل البحر المتوسط علً مصر من جهة ...............
 -2الجنوب.

 -3الغرب.

 -5الشرق.

 -4الشمال.

ٌ -5طل البحر  ....................علً مصر من جهة الشرق.
 -3االحمر.

 -2المتوسط.

 -5المٌت.

 -4االسود.

 -6من المقوات البشرٌة للسٌاحة فً مصر ......................
 -3الموقع المتمٌز.

 -2تنوع االثار التارٌخٌة.

 -5الطبٌعة الخالبة.

 -4المناخ المعتدل.

 -7من المقومات الطبٌعٌة للسٌاحة فً مصر ................................
 -2االمن واالمان.

 -4وفرة المنشأت السٌاحٌة.

 -3وسائل االتصاالت.

 -5الطبٌعة الخالبة.

 -7تتمٌز مصر بمناخ معتدل طوال العام خاصة فً فصل..............
 -2الصٌف.

 -3الربٌع.

 -5الشتاء.

 -4الخرٌف.

ٌ -0أتً مالٌٌن السٌاح لالستمتاع بدفئ وشمس مصر ,خاصة من المناطق الباردة مثل دول.....................
 -2اوروبا.

 -3اسٌا.

 -5استرالٌا.

 -4افرٌقٌا.

 -9تعتبر مدٌنة  .........................مركز لالثار الرومانٌة فً مصر.
 -2القاهرة.

 -3االقصر.

 -5اسوان.

 -4االسكندرٌة.

 -21تعتبر مدٌنة االقصر متحفا مفتوحا لالثار............
 -2الفرعونٌة.

 -3الٌونانٌة.

 -5االسالمٌة.

 -4القبطٌة.

 -22تعد الكنائس واالدٌرة من االثار .............
 -2الفرعونٌة.

 -3الٌونانٌة.

 -4القبطٌة.

 -5االسالمٌة.

ٌ -23عد .........................من االثار االسالمٌة.
 -2معبد الكرنك.

 -3المسرح الرومانً.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4الكنٌسة المعلقة.

أ  /الصاوي صالح

 -5الجامع االزهر الشرٌف.

2

ت 12122135014 /

الصف الخامس اآلبتدائى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا
 -24تعد الكنٌسة المعلقة من االثار..............
 -2الفرعونٌة.

 -3الٌونانٌة.

 -5االسالمٌة.

 -4القبطٌة.

ٌ -25عد ........................من االثار الفرعونٌة.
 -2معبد الكرنك.

 -3المسرح الرومانً.

 -5الجامع االزهر الشرٌف.

 -4الكنٌسة المعلقة.

ٌ -26عد طرٌق القاهرة االسكندرٌة الصحراوي من الطرق................
 -2الجوٌة.

 -4البرٌة.

 -3البحرٌة.

ٌ -27عد مطار .....................صورة حضارٌة لمصر.
 -2القاهرة.

 -3برج العرب.

 -5االقصر.

 -4السوٌس

 ................... -27معدل الجرٌمة فً مصر ادي لشعور السائح باالمن واالمان.
 -2ارتفاع.

 -3انخفاض.

 -5زٌادة.

 -4ثبات.

 -20تعد مناطق الشعب المرجانٌة الخالبة والشواطئ الرملٌة من المناطق  .....................فً مصر.
 -2الزراعٌة.

 -3الصحراوٌة.

 -5الجبلٌة.

 -4الساحلٌة.

 -29تتمٌز المناطق الزراعٌة بوجود........................
 -2االودٌة الجافة.

 -3المحمٌات الطبٌعٌة.

 -5الواحات.

 -4نهر النٌل.

 -31تعد محمٌة رأس محمد فً مصر من المناطق..............
 -2الزراعٌة.

 -3الصحراوٌة.

 -5الجبلٌة.

 -4الساحلٌة.

ٌ -32عد كورنٌش النٌل والحقول الخضراء من المناطق .....................فً مصر التً تجذب السٌاح.
 -2الزراعٌة.

 -3الصحراوٌة.

 -5الجبلٌة.

 -4الساحلٌة.

 -33تقع عٌوان واحة سٌوة فً ......................
 -2الصحراء الشرقٌة.

 -3شبه جزٌرة سٌناء.

 -5الدلتا.

 -4الصحراء الغربٌة.

 -34تعد مدٌنة ......................من المناطق الساحلٌة فً مصر.
 -2القاهرة.

 -3شرم الشٌخ.

 -4الجٌزة.

 -5االقصر.

 -35تعد جبال البحر االحمر فً مصر من المناطق........................
 -2الزراعٌة.

 -3الصحراوٌة.

 -4الساحلٌة.

 -5الحربٌة.

 -36تنتشر عٌون واحة سٌوة فً المناطق .......................فً مصر.
 -2الزراعٌة.

 -3الصحراوٌة.

 -4الساحلٌة.

 -5الحربٌة.

 -37تربط الطرق البرٌة والنهرٌة بٌن  ,..................................بٌنما تربط المطارات والعالم مصر ب ...............................

 -37تنتشر الشعاب المرجانٌة فً مصر علً شواطئ البحر ..............
 -2المتوسط.

 -3االحمر.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4االسود.

أ  /الصاوي صالح

 -5المٌت.
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ت 12122135014 /

الصف الخامس اآلبتدائى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا
 -30تكثر االفواج السٌاحٌة االوروبٌة فً مصر فً فصل ............
 -2الصٌف.

 -3الشتاء.

 -5الربٌع.

 -4الخرٌف.

س -2صنف المقومات السٌاحٌة االتٌة حسب نوعها طبٌعٌة أو بشرٌة ...؟
(( الموقع المتمٌز – االمن واالمان – االثار التارٌخٌة واصالتها – وسائل النقل واالتصاالت –
الطبٌعة الخالبة – وفرة المنشأت السٌاحٌة – عادات وتقالٌد الشعب المصري – المناخ المعتدل )

المقومات البشرٌة

المقومات الطبٌعٌة
............................................-2

............................................-2

...........................................-5

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

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

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

............................................-4

............................................-4

..........................................-7

4
مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

أ  /الصاوي صالح

ت 12122135014 /

الصف الخامس اآلبتدائى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا

الوحدة الثانٌة  /ظهور االسالم
الدرس االول  /سٌرة النبى محمد ﷺ
 -2ولد النبً محمد ﷺ بمدٌنة.....................
 -2مكة.

 -3الطائف.

 -5بٌت لحم.

ٌ -4ثرب.

 -3كان الرسول ٌتعبد وٌتأمل فً الكون فً غار  .................لمدة شهر كامل من كل عام.
 -2ثور.

 -3حراء.

 -4النور.

 -3الصفا.

 ...................... -4هم مجموعة من الناس ٌنتمون الً اصل واحد تربطهم رابطة الدم والعصبٌة.
 -2القرٌة.

 -3القبٌلة.

 -5المدٌنة

-4االصنام.

ٌ .................. -5صنع علً صورة وشكل طٌر او حٌوان او حجر.
 -2االوثان.

 -3االصنام.

 -5القوراب.

 -4االوراق.

 .................. -6تمثال ٌصنع من معدن او غٌره علً صورة انسان.
 -2االوثان.

 -3االصنام.

 -5القوراب.

 -4االوراق.

 -7ولد الرسول ﷺ فً عام...................
 -2الحزن.

 -3الحدٌبٌة.

 -5الخندق.

 -4الفٌل.

 -7تعد الدعوة  ....................هً اولً مراحل دعوة الرسول ﷺ لنشر االسالم.
 -2الجهرٌة.

 -3مواجهة المعتدٌن.

 -5العالمٌة.

 -4السرٌة.

 -0استمرت الدعوة السرٌة للرسول ﷺ لمدة  ..................سنوات.
 -2ثالثة.

 -3اربعة.

 -5ستة.

 -4خمسة.

 -9بعث هللا سبحانه وتعالً سٌدنا محمد ﷺ وهو فً سن  .................من عمره هادٌا ومبشرا ونذٌرا وداعٌا الً عبادة هللا وحده.
 -3العشرٌن.

 -2الثالثٌن.

 -5الخمسٌن.

 -4االربعٌن.

 -21فً نهاٌة العام  ....................من البعثة اوحً هللا عز وجل الً نبٌه محمد ﷺ بأعالن الدعوة والجهر بها بٌن الناس.
 -2االول.

 -3الثانً.

 -5الرابع.

 -4الثالث.

 -22هجرة المسلمٌن االوائل كانت الً .....................
ٌ -2ثرب.

 -3مكة.

-5الٌمن.

 -4الحبشة.

 -23كانت الدٌانة ......................هً دٌانة الحبشة عند هجرة المسلمٌن االوائل الٌها.
 -2الٌهودٌة.

 -3البوذٌة.

 -5االتونٌة.

 -4المسٌحٌة.

 -24سمً اهل مكة الذٌن جاجروا الً المدٌنة بأسم....................
 -2االنصار.

 -3المهاجرٌن.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4الٌهود.

أ  /الصاوي صالح

 -5المشركٌن.

5
ت 12122135014 /

الصف الخامس اآلبتدائى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا

 -25سمً اهل ٌثرب الذٌن استقبلوا الرسول ﷺ بالترحاب بعد هجرته الٌهم بأسم........................
 -2االنصار.

 -3المهاجرٌن.

 -5المشركٌن.

 -4الٌهود.

 -26كان ..........................صاحب الرسول ﷺ فً هجرته الً المدٌنة.
 -3علً بن ابً طالب.

 -2الزبٌر بن العوام.

 -5ابً بكر الصدٌق.

 -4بالل بن رباح.

 -27تأمر زعماء قرٌش علً قتل الرسول ﷺ عندما علموا انه مهاجر الً.......................
ٌ -2ثرب.

 -3مكة.

-5الٌمن.

 -4الحبشة.

 -27قامت الدولة االسالمٌة فً مدٌنة.....................
ٌ -2ثرب.

 -3مكة.

-5الٌمن.

 -4الحبشة.

 -20تعد غزوة  .....................اولً غزوات الرسول ضد قرٌش.
 -2بدر.

 -3الخندق.

 -5خٌبر.

 -4احد.

 -29تحول نصر المسلمٌن الً هزٌمة فً غزوة....................
 -2بدر.

 -3الخندق.

 -5خٌبر.

 -4احد.

 -31سمٌت غزوة الخندق بغزوة..................
 -2بدر.

 -3االحزاب.

 -5خٌبر.

 -4احد.

 -32كان جبل احد قرٌب من.........................
 -2المدٌنة.

 -3مكة.

-5الطائف.

 -4الحبشة.

 -33تعد غزوة  ....................اخر غزوات الرسول ﷺ.
 -2بدر.

 -3تبوك.

 -5حنٌن.

 -4احد.

 ................... -34هً كل ما ٌحصل علٌة المنتصر من اموال وعتاد.
 -2الصلح.

 -3الغنائم.

 -5االنعام.

 -4االصنام.

 -35خالف الرماة اوامر الرسول ﷺ خالل غزوة .....................لجمع الغنائم.
 -2بدر.

 -3االحزاب.

 -5خٌبر.

 -4احد.

 ................... -36هو عقد او اتفاق بٌن طرفٌن وغالبا ٌسمً بأسم المكان الذي عقد فٌه.
 -2الصلح.

 -3الغنائم.

 -4االصنام.

 -5االنعام.

 -37عزم الرسول ﷺ علً الذهاب الً  ...................الداء مناسك العمرة.
ٌ -2ثرب.

 -3مكة.

 -4الحبشة.

-5الٌمن.

 -37عزم الرسول ﷺ علً الذهاب الً مكة الداء مناسك العمرة فً العام السادس من ...................
 -2البعثة.

 -3المٌالد.

 -4الهجرة.

 -7الفتح.

 -30عقد صلح الحدٌبٌة عام  7هجرٌا بٌن المسلمون بقٌادة الرسول ﷺ ضد .................

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

أ  /الصاوي صالح

6
ت 12122135014 /

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا
ٌ -2هود المدٌنة.

الصف الخامس اآلبتدائى

 -3مشركٌن قرٌش.

 -5مشركٌن الطائف.

ٌ -4هود خٌبر.

 -39منطقة الحدٌبٌة قرٌبة من مدٌنة ...........................
ٌ -2ثرب.

 -3مكة.

-5الٌمن.

 -4الحبشة.

 -41تم االتفاق فً صلح الحدٌبٌة علً عقد هدنة بٌن المسلمٌن وقرٌش لمدة .....................سنوات.
 -2ثمانٌة.

 -3عشرون.

 -5عشرة.

 -4تسعة.

 -42من نتائج........................ارسال الرسول ﷺ رسله الً ملوك ورؤساء دول العالم ٌدعوهم الً االسالم.
 -2فتح مكة.

 -3غزو الخندق.

 -5صلح الحدٌبٌة.

 -4غزوة االحزاب.

 -43من المناطق التً دعاها الرسول ﷺ الً االسالم خارج شبه الجزٌرة العربٌة................
 -2عمان.

 -3الغساسنة.

 -5الٌمامة.

 -4الٌمن.

 -44من المناطق التً دعاها الرسول ﷺ الً االسالم داخل شبه الجزٌرة العربٌة................
 -2مصر.

 -3الغساسنة.

 -5الحبشة.

 -4الٌمن.

 -45فً السنة ................من الهجرة خرج الرسول ﷺ من المدٌنة االداء فرٌضة الحج.
 -2السادس.

 -3الثامن.

 -5العاشر.

 -4التاسع.

 -46القً الرسول ﷺ علً المسلمٌن خطبة الوداع من علً جبل...................
 -2سلعة.

 -3عٌنٌن.

 -5الصفا.

 -4عرفات.

 -47فً السنة العاشرة من الهجرة خرج الرسول ﷺ من  ...............االداء فرٌضة الحج.
ٌ -2ثرب.

 -3مكة.

-5الٌمن.

 -4الحبشة.

 -47توفً الرسول ﷺ فً .......................
 -2المدٌنة.

 -3مكة.

-5الٌمن.

 -4الحبشة.

 -40انتقل الرسول ﷺ الً جوار ربه فً السنة ......................من الهجرة.
 -3التاسعة.

 -2العاشرة.

 -5الثالثة عشر.

 -4الحادٌة عشر.

 -49حارب االسالم العادات السٌئة عند العرب مثل.....................
 -2التواضع.

 -3وأد البنات.

 -5حماٌة الجار.

 -4االمانة.

 -51الحبشة هً دولة ................حالٌا.
 -2اثٌوبٌا.

 -3السعودٌة.

 -5السودان.

 -4الصومال.

 -52من العادات السٌئة التً كانت منتشرة عند العرب قبل االسالم................................
 -2شرب الخمر.

 -4وأد البنات.

 -3لعب المٌسر.

 -5كل ما سبق.

 -53هزم المسلمون فً غزوة..........................
 -2بدر.

 -3الخندق.

مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

 -4احد.

 -5خٌبر.

أ  /الصاوي صالح

7
ت 12122135014 /

الصف الخامس اآلبتدائى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا
 -54حطم الرسول ﷺ االصنام واالوثان و طاف بالكعبة بعد..................
 -3صلح الحدٌبٌة.

 -2غزوة بدر.

 -5فتح مكة.

 -4غزوة االحزاب.

 -55توفً الرسول ﷺ عندما كان عمره  .................عاما.
ب72 -

أ71 -

د74 -

ج73 -

 -56حاول  ...................هدم الكعبة مستخدمت مجموعة من الفٌلة.
 -3ابرهة الحبشى.

 -2النجاشئ.

 -5الحضرمً.

 -4ابو جهل.

 -57كان ابرهة الحبشى حاكم..................
 -3مصر.

 -2الشام.

 -5الٌمن.

 -4العراق.

س -2صنف االحداث التالٌة حسب كل عام بالجدول االتً ...؟
(( غزوة بدر – عام الفٌل – هجرة الحبشة – هجرة ٌثرب – فتح مكة – وفاة الرسول ﷺ  -صلح الحدٌبٌة –
غزوة احد – خطبة الوادع وحجة الرسول ﷺ  -غزوة الخندق ( االحزاب ) – بداٌة الدعوة الجهرٌة ))

العام الخامس للبعثة
 7هجرٌا

671م
العام الثالث للبعثة
 3هجرٌا

 0هجرٌا

 4هجرٌا

 21هجرٌا

 6هجرٌا

 22هجرٌا

س -3صنف الدول االتٌة حسب موقعها من موقعها من شبه الجزٌرة العربٌة ...؟
(( عمان – بالد فارس – الحبشة – الٌمن – الٌمامة – الغساسنة – الروم – مصر ))

خارج شبّ انجزيزة انعزبيت

داخم شبّ انجزيزة انعزبيت

.........................-2

.....................-1

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

.....................-2
.........................-4

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

.........................-5

.....................-4
....................-5

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

7
مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و النجاح.

أ  /الصاوي صالح

ت 12122135014 /

الصف الخامس اآلبتدائى

التراث فى التارٌخ والجغرافٌا

الدرس الثانً  /اهم انجازات بعض الخلفاء الراشدٌن
س -2رتب الخلفاء الراشدٌن من االقدم الً لالحدث ...؟
( عمر بن الخطاب  -علً بن ابً طالب – ابً بكر الصدٌق – عثمان بن عفان ).
 -2اول الخلفاء الراشدٌن .................................

 -3ثانً الخالفء الراشدٌن.................................

 -4ثالث الخلفاء الراشدٌن................................

 -5رابع الخلفاء الراشدٌن...................................

س -3اختر االجابة الصحٌحة ...؟
 -2نظام اسالمً ظهر بعد وفاة الرسول ﷺ ...................
 -2السلطانة.

 -4الخالفة.

 -3المملكة.

 -5الشوري.

ٌ -3عد  .........................اول من اسلم من الرجال.
 -2ابً بكر الصدٌق.

 -3عمر بن الخطاب.

 -5علً بن ابً طالب.

 -4عثمان بن عفان.

 -4قام الخلٌفة ابً بكر الصدٌق بأرسال جٌش  ............................الً بالد الشام.
 -2علً بن ابً طالب.

 -3خالد بن الولٌد.

 -5اسامة بن زٌد.

 -4عثمان بن عفان.

 -5لقب الخلٌفة  ................بالفاروق.
 -2ابً بكر الصدٌق.

 -3عمر بن الخطاب.

 -5علً بن ابً طالب.

 -4عثمان بن عفان.

 -6اشار  ......................علً الخلٌفة ابً بكر الصدٌق بجمع القراءن.
 -2عمرو بن العاص.

 -3عمر بن الخطاب.

 -5علً بن ابً طالب.

 -4عثمان بن عفان.

 -7اشار عمر بن الخطاب علً ابٌبكر بجمع القراءن فً مصحف واحد بسبب استشهاد عدد كبٌر من حفظة القراءن الكرٌم فً حروب ..........
 -2الشام.

 -3العراق.

 -4الردة.

 -5البسوس.

 -7اسلم عمر بن الخطاب فً السنة  .....................من البعثة.
 -2الرابعة.

 -4السادسة.

 -3الخامسة.

 -5الثامنة.

 -0قام الخلٌفة ابً بكر الصدٌق بأرسال الجٌوش االسالمٌة العراق التً كانت خاضعة لدولة.....................
 -2الهند.

 -4الروم.

 -3الفرس.

 -5االغرٌق.

 -9قام الخلٌفة  ...................بأنشاء الدواوٌن.
 -2ابً بكر الصدٌق.

 -3عمر بن الخطاب.

 -5علً بن ابً طالب.

 -4عثمان بن عفان.

 -21كانت بالد الشام خاضعة لدولة  ....................قبل االسالم.
 -2الهند.

 -3الفرس.

 -4الروم.

 -5االغرٌق.

 -22انشاء الخلٌفة عمر بن الخطاب كل هذه الدواوٌن ما عدا دٌوان ....................
 -2بٌت المال.

 -3الجند.
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 -4الخاتم.

أ  /الصاوي صالح

 -5الخراج.
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-23قام الخلٌفة عمر بن الخطاب بأنشاء  ..................لالشراف علً االسواق و مراقبة الموازٌن والمكاٌٌل.
 -3نظام الحسبة.

 -2دٌوان بٌت المال.

 -5دٌوان الخراج.

 -4دٌوان الجند.

 .................. -24صاحب فكرة فتح مصر.
 -2عمرو بن العاص.

 -3عمر بن الخطاب.

 -5علً بن ابً طالب.

 -4عثمان بن عفان.

 -25تم فتح مصر فً عهد الخلٌفة .........................
 -2ابً بكر الصدٌق.

 -3عمر بن الخطاب.

 -5علً بن ابً طالب.

 -4عثمان بن عفان.

 -26كانت مدٌنة  ...................عاصمة مصر اثناء الحكم الرومانً.
 -2القاهرة.

 -3الفسطاط.

 -5القطائع.

 -4االسكندرٌة.

 -27توجه عمرو بن العاص لفتح مصر بعد ان تمكن من فتح...................
 -2العراق.

 -3لبنان.

 -5فلسطٌن.

 -4االردن.

 -27وضع الخلٌفة  .......................التقوٌم الهجري بداٌة من هجرة الرسول ﷺ من مكة الً المدٌنة.
 -2ابً بكر الصدٌق.

 -3عمر بن الخطاب.

 -5علً بن ابً طالب.

 -4عثمان بن عفان.

 ....................... -20اول والً اسالمً علً مصر.
 -3اسامة بن زٌد.

 -2عبدهللا بن ابً السرح.

 -5عقبة بن نافع.

 -4عمرو بن العاص.

 -29اعاد عمرو بن العاص حفر قناة  ....................والتً عرفت بأسم خلٌج المؤمنٌن.
 -2السوٌس.

 -3بنما.

 -5سٌزوسترٌس.

 -4الدلتا.

 -32تم تسمٌة قناة سٌزوسترٌس بأسم خلٌج امٌر المؤمنٌن بأمر من الخلٌفة ......................
 -2ابً بكر الصدٌق.

 -3عمر بن الخطاب.

 -5علً بن ابً طالب.

 -4عثمان بن عفان.

 -33تعد مدٌنة  ....................اول مدٌنة فتحها المسلمون فً مصر.
 -2العرٌش.

 -3الفرما.

 -5عٌن شمس.

 -4بلبٌس.

 -34قم الخلٌفة  .....................بتقسٌم الدولة االسالمٌة الً والٌات بسبب كثرة الفتوحات االسالمٌة.
 -2ابً بكر الصدٌق.

 -4عثمان بن عفان.

 -3عمر بن الخطاب.

 -5علً بن ابً طالب.

 -35عرف اول مسجد اسالمً فً مصر بمسجد....................
 -2عمرو بن العاص.

 -4الجامع االزهر.

 -3احمد بن طولون.

 -5محمد علً.

 -36قام الخلٌفة .....................بمحاربة المرتدٌن والمتنبئٌن.
 -2ابً بكر الصدٌق.

 -4عثمان بن عفان.

 -3عمر بن الخطاب.

 -5علً بن ابً طالب.

 .............. -37كلمة فارسٌة تعنً السجل والدفتر وهً كالوزرات حالٌا.
 -2الوالٌة.

 -3الداٌون.

 -4الخالفة.

 -5المتنبئون.

 -37لقب عمر بن الخطاب ب ....................
 -2الصادق.

 -3االمٌن.
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 -5المخلص.
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 -30توجهت حملة اسامة بن زٌد الً بالد ................
 -3الشام.

 -2الٌمن.

 -5الحبشة.

 -4العراق.

 -42اول عاصمة اسالمٌة فً مصر وافرٌقٌا ...............
 -3الفسطاط.

 -2القٌروان.

 -5االسكندرٌة.

 -4القطائع.

 -43انسحب البزنطٌٌن من االسكندرٌة بعد فتح حصن ...................
 -3بابلٌون.

 -2بلبٌس.

 -5هاروشٌن.

 -4الكرك.

 -44فتح عمرو بن العاص حصن بلبٌس بعد انتصاره علً البٌزنطٌٌن فً معركة .................
 -3االسكندرٌة.

 -2العرٌش.

 -5عٌن شمس.

 -4الفرما.

س -4من هو ...؟
 -1اعاد حفز لُا صيزٔصخزيش ٔصًاْا خهيج اييز انًؤيُيٍ
ٔ -2ضع انخمٕيى انٓجزئ ,اشار عهي ابي بكز بجًع انمزاءٌ.
 -3بذأ في عٓذِ فخح بالد انشاو ٔانعزاق.
 -4رافك انزصٕل ﷺ في انٓجزةَٔ ,جح في انمضاء عهي انًزحذيٍ
 -5لائذ انجيش انذي ارصهّ ابي بكز نبالد انشاو نًحاربت انزٔو.
 -6جًع انمزاءٌ في يصحف ٔاحذ.
 -7حٕني انخالفت بعذ ابي بكز انصذيك.
 -8اَشأ انذٔأيٍ َٔظاو انحضبت.
 -9لضى انذٔنت االصالييت اني ٔالياث.
 -11حاصز انبزَطييٍ باالصكُذريت حخي رحهٕا عٍ يصز.
 -11اَشأ أل يضجذ عزف باصًّ ,كًا اَشأ يمياس نهُيم نخحذيذ انضزائب.
 -12حٕني حكى ٔاليت يصز بعذ انفخح انعزبي يباشزة.
 -13اخز انخهفاءانزاشذيٍ.
 -14اَخصز عهي انبزَطييٍ انزٔو في يعزكت عيٍ شًش.

س -5رتب المدن المصرٌة التً فتحها المسلمٌن بقٌادة عمرو بن العاص من االقدام الً االحدث ....؟
( االسكندرٌة

حصن بلبٌس ( معركة عٌن شمس )

–

-

العرٌش

حصن بابلٌون

-

-

الفرما

س -6اذكر المصطلح المناسب ...؟
( الخالفة  -المتنبئون

-

الزكاة

-

الدٌوان

-

الضرائب

-

الوالٌة

-

التقوٌم الهجري

)

 -1انخمٕيى انذي يبذأ بٓجزة انزصٕل ﷺ يٍ يكت اني انًذيُت.
 -2االفزاد انذيٍ ادعٕا انُبٕة بعذ ٔفاة انزصٕل ﷺ.
 -3صهطت حخٕل ٔحًُح نشخص يباشز يٍ خالنٓا ادارة ايٕر انبالد.
 -4يمذار يٍ انًال ٔاجب عهي انًٕاطُيٍ نخًكيٍ انذٔنت يٍ انمياو بٕظائفٓا انًخخهفت.
 -5كهًت فارصيت حعُي انضجم أ انذفخز ٔاصخخذيج نهذالنت عهي يكاٌ انعًم كانزٔاراث حانيا.
 -6فزيضت فزضٓا هللا عهي انًضهًيٍ ْٔي احذ اركاٌ االصالو انخًضت.
َ -7ظاو اصاليي ظٓز بعذ ٔفاة انزصٕل ﷺ.

21
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