
 
 

 

 

  

 

 

 سنوات تعليمية 10-9إلنهاء  خ للوسط الدرزيمبنى ونموذج امتحان التاري

 שנות לימוד 9-10ל  לדרוזים מבחן ודגם בחינת היסטוריה

 

 

 
 

 : __________رقم الهوية

 

 

 : __________تاريخال

 

 

 .اوصيانته جناحها عن مسؤولية املؤسسة وكل, تربوية مهمة االمتحان نزاهة يف نرى إننا

 على كتابية أو شفوية سواء واإلرشادات للنظام وفقا   االمتحان نزاهة على احملافظة ة/املمتحن عاتق على
 . االمتحان دفرت

 

 

 

 

 بالنجـــــاح
 املعارف لوزارة حمفوظة احلقوق كل

 

 

 

 

 



 للممتحن تعليمات

 
 ساعتان : االمتحان مدة

 :التقييم ومفتاح االمتحان مبنى

 : س اقسامخم االمتحان هذا يف

 
 درجة( 20القسم االول: )

 درجات لكل سؤال( 2ضع دائرة حول االجابة الصحيحة. )

 
 درجة( 10القسم الثاني: )

 درجات لكل جملة( 2اكتب بجانب كل جمله صحيح ام خطأ وصحح الجملة الخطأ . )
 

 درجة( 30القسم الثالث: ) 
 (درجات لكل سؤال 3: ) الُجمل اذكر سبباً واحداً لكل من 

 
 درجات( 10القسم الرابع:  ) 

 : ) درجة واحدة لكل سؤال(في المكان المناسب المناسب الخليفةاكتب اسم 
 

 درجات( 10القسم الخامس: )
 درجات لكل سؤال( 2المناسبة: ) اكمل الجمل بالكلمات

______________________________________________ 

 درجة 80                                                    المجموع                              
 

 وظيفة ذاتية:
 %.20كتابه الوظيفة ُتشكل وسيلة تقييم من اجل وضع عالمة داخلية بنسبة 

 
 : استعمالها المسموح المساعدة المواد

 ال يوجد
 

 بالنجاح



 

 اقسام عليك االجابة عنها كلها لخمسيتقسم االمتحان 

 
 درجة( 02ل: )القسم االو 

 درجات لكل سؤال( 2ضع دائرة حول االجابة الصحيحة. )
 
 عبد الملك بن مروان: (1
 .بدأ ببناء االقصى  أ.

 .قضى على ثورة عبداهلل بن الزبري ب.
 .األموينيحكم اطول فرته بني اخللفاء  ج.
 .صحيحه األجوبةكل  د.
 
 :سميت غزوه الخندق ايضا (2
 .غزوه قريش أ.

 .غزوه االحزاب ب.
 .غزوه مؤته ج.
 
 :مؤسس الساللة الفاطمية هو (3
 . عبيد اهلل املهدي أ.

 .احلاكم بأمر اهلل  ب.
  .املعز لدين اهلل ج.

 د. غري معروف.
 
 

 درجة( 10القسم الثاني: )

 درجات لكل جملة(2اكتب بجانب كل جمله صحيح ام خطأ وصحح الجملة الخطأ . )

 ___________ بدر اكثر عددا  من جيش القريشيني كان جيش املسلمني بغزوة.1
.______________________________________________ 

 ____________اخللفاء الفاطميون هم من انسباء اخلليفة علي بن ايب طالب كرم اهلل وجهه  .2
.______________________________________________ 



 ___________يني وانتصار املسلمنيانتهت غزوة احد هبزمية القريش.3
.______________________________________________ 

 
 درجة( 30القسم الثالث: ) 

 درجات لكل سؤال( 3اذكر سبباً واحداً لكل من : ) 
 
 _________________________________________موت االمري قرقماز (1

 ____________________________________تسميه عصر اخللفاء الراشدين هبذا االسم (2

 _____________________________________________األموية الدولةسقوط  (3

 
 درجات( 10القسم الرابع:  ) 

 لكل سؤال( درجات 2المناسب: )  الخليفةاكتب اسم 

 ___________اخلليفةاول من مجع القران بعد استشهاد حفظته يف حروب الرده هو  (1

 _____________ اختلفت الروايات حول غيابه حىت أعترب غيابه لغزا  خليفة  (2

 ________________اخلليفةاىل واليات  اإلسالمية الدولةقام بتقسيم  (3

 

 درجات( 10القسم الخامس: )
 درجات لكل سؤال( 2) الجمل التالية بالكلمة المناسبة:اكمل 

 
 ______________ باسم يف مكان يعرف صلى اهلل عليه وسلم(اجتمع االنصار الختيار خليفه الرسول) (1
 ________________ يف اي عهد بىن اجلامع االزهر مبصر  (2
 ( انتهت معركة بدر بهزيمة ______________3

 

 
 

 نتمنى لكم النجاح
 


