
 )الصف الثانً االعدادي( الدولة األٌوبٌة الرابع:/ الدرس  الثالثةالوحدة 

 *أكمل الجمل اآلتٌة بما ٌناسبها:

 (صالح الدٌن األٌوبً)               تُنسب الدولة األٌوبٌة إلى ..............................-1

 (الُســــــنً)          أحٌا صالح الدٌن األٌوبً المذهب ........................-2

نشأأأأما إمأأأأارة الُرهأأأأا الصأأأأ.ٌبٌة .أأأأً شأأأأمال ................... بٌنمأأأأا نشأأأأما إمأأأأارة أن اكٌأأأأة .أأأأً شأأأأمال -3

 (العراق)           ..........................

 (بٌا الممدس)  جعل الص.ٌبٌون إمارة ................... مم.كة ألهمٌتها.-4

 (أرنـــــــــا )   ..................... بٌده جزاء ما ارتكبه .ً حك الم.سمٌن.لتل صالح الدٌن .........-5

 (الكامل)    تمكن الم.ن ..................... ابن الم.ن العادل من  رد الص.ٌبٌٌن من دمٌا .-6

 *من هــــــــــــو . . . ؟

 عماد الدٌن زنكً     ................... (م.         ) ......1144استرد من الص.ٌبٌٌن إمارة الُرها عام -1

 صالح الدٌن األٌوبً    هـ. ) ........................ (583حرر بٌا الممدس من أٌدي الص.ٌبٌٌن عام -2

 م.ن .رنســــا  جاء السترداد بٌا الممدس ولكنه اخت.ف مع م.ن إنج.ترا. ) .................... (-3

 رٌتشارد ل.ب األسد   ٌوبً ص.ح الرم.ة.       ) ......................... (عمد مع صالح الدٌن األ-4

 توران شــــــــاه      أخر سال ٌن األٌوبٌٌن. ) .................... (-5

 *بم تفسر . . . ؟

 تسمٌه الحمالا الص.ٌبٌة بهذا االسم.-1

 ع.ى صدورهم وأعالمهم.*ألن جنود هذه الحمالا اتخذوا من الص.ٌب شعاراً لهم ورسموه 

 عمد رٌتشارد ص.ح الرم.ة مع صالح الدٌن.-2

 *بسبب عجز رٌتشارد عن هزٌمة صالح الدٌن

 سمو  الدولة األٌوبٌة.-3

 تدبٌر أمراء الممالٌن مؤامرة ل.تخ.ص من الس. ان توران شاه ولت.وه.-

 *ما النتائج التً ترتبا ع.ى . . . ؟

 معركة ح ٌن.-1

 ولوع م.ن بٌا الممدس وأرنا  .ً األسر.-2    انتصار المس.مٌن ع.ى الص.ٌبٌٌن.-1

 التوجه إلى بٌا الممدس وتخ.ٌصه من الص.ٌبٌٌن.-3

 استرداد صالح الدٌن لبٌا الممدس.-2

 إرسال أوروبا حم.ة ص.ٌبٌة بمٌادة م.ن .رنسا وم.ن إنج.ترا وإمبرا ور ألمانٌا ، السترداده.-



 لتالٌة من األلدم إلى األحدث.*رتب األحداث ا

 5     عمد ص.ح الرم.ة. )       (-

 3            معركة ح ٌن. )       (-

 1       الحم.ة الص.ٌبٌة األولى. )       (-

 4   استرداد صالح الدٌن لبٌا الممدس. )       (-

 2     استشهاد عماد الدٌن زنكً. )       (-

 . . . ؟*ما النتائج التً ترتب ع.ى 

 مجئ الحم.ة الص.ٌبٌة األولى ع.ى الشرق األوس .-1

 نجحا .ً إلامة مم.كة وثالث إماراا ص.ٌبٌة .ً الشرق وهً:-1

 *إمارة الُرها بشمال العراق.

 *إمارة أن اكٌة بشمال الشام.

 *إمارة بٌا الممدس وجع.وها مم.كة ألهمٌتها الدٌنٌة.

 *إمارة  راب.س ع.ى شا ئ البحر المتوس .

 معركة ح ٌن.-2

 انتصار المس.مٌن ع.ى الص.ٌبٌٌن.-1

 ولوع م.ن بٌا الممدس وأرنا  .ً األسر.-2

 التوجه إلى بٌا الممدس وتخ.ٌصه من الص.ٌبٌٌن.-3

 استرداد المس.مٌن لبٌا الممدس بعد هزٌمة الص.ٌبٌٌن .ً معركة ح ٌن.-3

 كانا الحم.ة بمٌادة كل من:و لممدستٌالء ع.ى بٌا اإلعادة االس وروبا حم.ة ص.ٌبٌة جدٌدة أرس.ا أ-

 .حدث ماٌ.ً:” رٌتشار ل.ب األسد ” *م.ن .رنسا ، وإمبرا ور ألمانٌا ، وم.ن إنج.ترا 

 عمد ص.ح الرم.ة بٌن رٌبشارد ل.ب األسد ، وصالح الدٌن األٌوبً.-4

 بماء بٌا الممدس .ً ٌد المس.مٌن.-1

 بماء بعض المدن الساح.ٌة .ً ٌد الص.ٌبٌٌن.-2

 ماح ل.مسٌحٌٌن ) األوربٌٌن ( بالحج إلى بٌا الممدس.الس-3

 

 مع دعواتنا ل.جمٌع بالتو.ٌك


