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السؤال األول  :امــأل الفراغ حسب االجابة المناسبة :
 -1أول مسجد فً االسالم هو

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

 -2أول مؤذن فً االسالم هو

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

 -3المؤخاة هً

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

 -4استندت المؤاخاة على رابطة
 -5المهاجرٌن هم

 -7الشورى هً

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

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

 -6للغزوة أسماء عدة منها

 -8االسرى هم
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 .....................................و ...............................

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

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

 -9اعتمد الرسول صلى اهلل عليه وسلم اسلوب  ..............................................فً غزوة الخندق.
 ......................................... -11الذي أشار على الرسول صلى اهلل عليه وسلم بحفر الخندق.
 -11االسم اآلخر للخندق هو

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

 -12الٌهود الذي سمح لهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأخذ أمتعتهم قبل اجالئهم هم
 -13الحرة هً

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

..............................................................................................................................................
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السؤال الثانً :أ -اكمل الجدول التالً :
مراحل اخراج الٌهود من المدٌنة
من حٌث

بنً قٌنقاع

بنً قرٌضة

سبب االجالء

سنة االجالء

ب  -اذكر اثنٌن لكل مما ٌلً :
 -1أسباب فتح باب الجهاد:
أ.....................................................................................................
ب.....................................................................................................

 -2أهمٌة الصحٌفة :
أ......................................................................................................................
ب......................................................................................................................

 -3نتائج غزوة بدر :
أ......................................................................................................................
ب......................................................................................................................

جـ -بٌن كٌفٌة حماٌة الرسول صلى اهلل عليه وسلم للمدٌنة من األربع جهات فً ٌوم الخندق:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

انتهت األسئلة
معلمة المادة  :إبتهال الحيحي
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السؤال األول  :امـأل الفراغ حسب االجابة المناسبة :
 -1وحدة قٌاس السكان
 -2الملٌار ٌساوي

هً ........................................

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

 -3عدد سكان العالم حسب احصائٌة  ............................. 2117ملٌار نسمة.
 -4التناقص الطبٌعً هو

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

 -5تعود أسباب الزٌادة السكانٌة فً العصر الحدٌث الى
 -6تتركز السكان فً الدول النامٌة فً قارة
 -7أكبر دولة من حٌث عدد السكان

 ........................................و ........................................

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

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

 -8المؤشر الرئٌسً لتحدٌد الفروق بٌن عدد الذكور و عدد االناث فً فترة زمنٌة محددة هو

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

 -9تظهر نسبة الذكور على الهرم السكانً على الجانب  .................................اما االناث فتظهر على الجانب
.................................

السؤال الثانً  :أ -مثل توزٌع فئات أعمار السكان الرئٌسٌة و أنواعهم على الهرم السكانً ( رسم):
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ب -اذكر ثالث من اآلثار السلبٌة للزٌادة السكانٌة الكبٌرة فً العالم :
....................................................................
....................................................................
....................................................................

جـ -أكمل الجداول التالٌة :
 -1االسباب الطبٌعٌة و البشرٌة فً توزع السكان
العوامل البشرٌة ( األسباب)

العوامل الطبٌعٌة ( االسباب)

-2
اشكال الهرم السكانً

األمثلة

شجرة السرو
الكأس المقلوبة
هرم النموالسكانً
السلبً

انتهت األسئلة
معلمة المادة  :إبتهال الحيحي
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السؤال األول  :اكتب المصطلح المناسب بٌن األقواس :
) هو مجموعة القواعد األساسٌة التً تحدد نظام الحكم و شكله فً الدولة و ٌبٌن

( -1

حقوق و واجبات كل من الحاكم و المحكوم .
) هً مجموعة من المواطنٌن ٌقطنون اقلٌما جغرافٌا معٌنا بصفة دائمة و مستقرة

( -2
و ٌخضعون لقوانٌنها .

)هو الطرٌقة المتبعة فً قٌادة الدولة و صنع القرارت .

( -3

بّ -اذكــــر :أنظمة الحكم فً العالم مع ذكر مثال لكل نظام :
أ......................................................................................................
ب....................................................................................................
ج.....................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السؤال الثانً  :تتبع مراحل تطور الدستور األردنً :
أ -المرحلة األولى 1928-1921م طبقت فٌه إمارة شرق األردن قانون

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

ب -المرحلة الثانٌة دستور عام 1928م:
* عرف باسم

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

* صدر فً عهد األمٌر

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

* عدل على قانون االدارات العثمانٌة بهدف

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

جـ -المرحلة الثالثة دستور عام 1947م:
* صدر فً عهد الملك
* هدفه األساسً

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

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

د -المرحلة الرابعة دستور عام 1952م ( :هو القانون المعمول به حالٌاً)

* عرف باسم

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

* صدر فً عهد الملك
* هدفه االساسً

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

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

السؤال الثالث  :أ -أكمل الشكل الذي ٌمثل نظام الحكم فً االردن :
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ب-

انتهت األسئلة
معلمة المادة  :إبتهال الحيحي

