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 المملكة العربية السعودية

اإلدارة العامة للتربية 
 حافظة جدةموالتعليم ب

  مدرسة البيان النموذجية

 لثانية الفترة ا –الفصل الدراسي األول 

 هـ 1111 - 1114  الدراسي لعام

 

 المادة
الدراسات االجتماعية 

 والوطنية 

 الثانية  الوحدة

 متوسط         المرحلة

 ثاني الصف

 رباب هوساوي المعلمة                              الدراسات االجتماعية والوطنية بنك األسئلة لمادة 

1 
 ظهرت الدولة العباسية على يد .

 )د(أحمد بن عبدالرحمن  )جـ(هاشم بن محمد بن فيصل )ب(علي بن عبدالمطلب  )أ(محمد بن علي بن عبدهللا

2 
 اختيار مدينة خرسان مكاناً النطالق الدعوة العباسية وذلك بسب 

)ب(كونها حلقة وصل بين  )أ(قربها من الخالفة العباسية 

 الدولة العباسية واألموية 

عاصمة الخالفة  )د(أنها )جـ(بعدها  عن الخالفة األموية  

 العثمانية 

3 
 توليه الخالفة بعدة أعمال أبرزها .قام أبو العباس بعد 

 )د(إنشاء دار الحكمة )جـ(بنى مدينة الهاشمية  )ب(توسعة المسجد الحرام )أ(بناء مدينة بغداد

1 
 ثاني خلفاء الدولة العباسية ويعد المؤسس الحقيقي للدولة لما اتصف به من الحزم وقوة اإلدارة .

 )د(هارون الرشيد )جـ(محمد المهدي )ب(أبو العباس )أ(أبوجعفر المنصور 

5 
 أبرز أعمال أبو جعفر المنصور . 

 )د(القضاء على الفتن )جـ(تنظيم البريد وخدماته )ب(إنشاء دار الحكمة )أ(العناية بطرق الحجيج

6 
 أهم جهود محمد بن عبدهللا ) المهدي (

 )د(وضع منارات في الطرق )جـ(بناء مدينة الهاشمية  )ب(بناء مدينة بغداد )أ(بناء دور للمرضى

7  
 يعتبر عصره بداية العصر الذهبي للحضارة اإلسالمية حيث عم األمن واالستقرار في ربوع الدولة العباسية 

 )د(هارون الرشيد )جـ(محمد المهدي )ب(أبوجعفر المنصور )أ(أبو العباس

8 
 الرشيد وتمكن من القضاء عليها فتنة .الفتن التي حدثت في عهد الخليفة هارون 

 )د( الكبرى )جـ( المغول )ب( البرامكة   )أ(الصلبيين  

9 
 توفي وهو في طريقه إلى مكة حاجاً.

 )د(هارون الرشيد )جـ(محمد المهدي )ب(أبو جعفر المنصور  )أ(أبو العباس

14 

 بعمليين مهمين ومنها .قام الخلفاء العباسيين بعد أن حكموا الدولة اإلسالمية 

 باإلصالحات)ب( االهتمام  )أ( عزل الوالة الظالمين

 الداخلية

)جـ( نشر اإلسالم في أماكن 

 جديدة

)د( نظموا حمالت برية 

 وبحرية
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11 
 وأقاموا مناطق دفاعية سميت بـــ .حصن العباسيون الثغور اإلسالمية لمواجهة البيزنطيين 

 )د( الشواتي )جـ( الصوائف )ب( العواصم )أ( المناطق

12 
 لم تتحمل الخالفة العباسية في عصرها الثاني مهمة نشر اإلسالم وذلك بسبب.

)أ( ضعفها ووجود الدول على 

 اطراف الدولة اإلسالمية

)ب( نقض النوبيين العهد مع 

 المسلمين

 باإلصالحات)د(االهتمام  القادة األقوياء)جـ(استشهاد 

 الداخلية

13 
 الصمود فسقطت بغداد على يد.عندما اجتاح المغول المناطق الشرقية من العالم اإلسالمي لم تستطع الخالفة العباسية من 

 )د(سيف الدين قطز )جـ(هوالكو خان  بيبرس )ب(الظاهر خان  )أ(جنكيز

11 
  سقوط الدولة العباسية كان بسبب 

)أ(اعتماد خلفاءها على النظام 

 العسكري 

)ب(عدم قدرتها على إدارة 

 شؤون الدولة

)جـ(اعتمادها على العناصر 

 غير العربية 

اهتمامها ببناء )د(عدم 

 الجيش

15 
 تفوقت القوات اإلسالمية وانتصرت على البيزنطيين في عهد الخليفة .

 )د(العباس )جـ(الرشيد )ب(المهدي )أ(المنصور

16 
 انتهى الحكم العباسي بسقوط مدينة .

 )د(كابل )جـ(خرسان )ب(بغداد )أ(حلب

17 
 .اقدم العباسيون على فتح مدينة عمورية وذلك بسبب 

)أ(البيزنطيين الذين أغاروا 

 على مدينة زبطرة 

)ب(توسع الدولة العباسية 

 ناحية الشرق

)جـ(تنظيم حمالت الصوائف 

 والشواتي 

)د(المحافظة على فتوحات 

 المسلمين 

18 
 تسلط القادة العسكريين على الخالفة العباسية أدى إلى   .

 )د(الحد من سلطة الخلفاء )جـ(ضعف الدولة األموية بغداد)ب(سقوط مدينة  )أ(تفوق القوات اإلسالمية 

19 
 عدم وجود نظام ثابت للحكم أدى إلى   .

)جـ(قيام المشكالت بين أبناء  )ب(قتل آخر الخلفاء العباسيين )أ(انفصال عدد من األقاليم

 البيت العباسي

 )د(عزل الوالة األقوياء

24 
 العباسية ساعد على  .انفصال الكثير من األقاليم عن الدولة 

)ب(قيام عدد من الدويالت  )أ(تنظيم الدولة العباسية 

 المستقلة

 )د(االستيالء على العراق )جـ(القضاء على الفتن  

21 

 نتيجة لذلك . بلغت الخالفة العباسية أوج قوتها في عهد الخليفة هارون الرشيد وكان

)أ(  عم األمن واالستقرار في 

 ربوع أراضيها

)ب(العناية بطرق الحج بين 

 مكة والعراق

)جـ( تنظيم البريد وتكثيف 

 خدماته

)د(بناء دور للمرضى 

 وترتيب أعطيات للمحتاجين  

22 

 أبرز األحداث العسكرية في عهد خلفاء الدولة العباسية .

 6من  2
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54 
 البالد اإلسالمية بقيادة ملكهم .وصلت قبائل المغول التركية إلى حدود 

 )د( سيف الدين قطز )جـ(الظاهر بيبرس )ب( جنكيز خان  )أ( هوالكو خان 

51 
 األسباب التي أدت إلى قيام الحروب والحمالت الصليبية كثيرة منها .

 الدولة العبيدية )د( سقوط )جـ( توقف نمو الحضارة  )ب( الخالفات المذهبية الدينية )أ( ضعف الخالفة العباسية

52 
 هـ بقيادة .539رفع المسلمين رآية الجهاد ضد الصليبيين فاستعادوا منطقة الرها سنة 

 )د(عماد الدين زنكي )جـ(نور الدين محمود )ب(صالح الين األيوبي )أ(أسد الدين شيركوه

53 
 خلفت الحمالت الصليبية نتائج كثيرة من أهمها .

)أ(توقف نمو الحضارة 

 اإلسالمية

)ب(هزيمة البيزنطيين في 

 معركة مالذكرد

)جـ(رغبة الملوك األوربيين 

 في تكوين إمارات

)د(سوء األحوال 

 االقتصادية 

51 
 تنوعت  أسباب الغزو المغولي للعالم اإلسالمي من أهمها  .

)أ(مقتل الجواسيس الذين 

 تخفوا بزي تجار

)ب(سيطرة المغول على 

 دمشق

)جـ(تمكن هوالكو من الزحف 

 على الخالفة العباسية 

)د(السيطرة على المراكز 

 الحضارية والعلمية 

55  
 تنوعت نتائج معركة عين جالوت و من أبرزها .

)جـ(دخول عدد كبير في  )ب(تدمير بغداد وعاصمتها )أ(سقوط الخالفة العباسية 

 اإلسالم

)د(إتالف مراكز الحضارة 

 اإلسالمية 

56 
 جمع القبائل المغولية تحت قيادته وأسس دولة قوية اجتاح بها بالد المسلمين قتالً وتدميراً.

 )د(ريتشارد األول  )جـ(سيف الدين قطز )ب(هوالكو خان  )أ(جنكيز خان 

57 
 الصليبية بهذا االسم بسبب لحمالت تسمية ا

)أ(العالقة القوية بين 

 الصليبيين 

 

تابعون لكنيسة )ب(ألنهم 

 كاثوليكية 

)د(معاملة صالح الدين  )جـ(زحف القوات الصليبية 

 للصليبيين 

 

 

 

 

15 
 يعد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية  

 )د(ابو جعفر المنصور  )جـ( المستعصم باهلل  )ب(هارون الرشيد )أ(ابو العباس

16 
 يعتبر أول خلفاء الدولة العباسية 

 )د( محمد المهدي  )جـ( هارون الرشيد )ب( المستعصم باهلل  )أ(ابو العباس

17 
 اهتم بالعلم والعلماء ووسع بيت الحكمة  

 )أ( المستعصم باهلل

 

 )د( عبد هللا بن محمد )جـ( محمد المهدي )ب( هارون الرشيد 

18 
 استطاع تنظيم البريد وتكثيف خدماته حرصاً على زيادة الروابط بين واليات الدولة 

 )د(عمر بن عبدالعزيز  )جـ( هارون الرشيد )ب(محمد المهدي )أ(ابو العباس

19 
 سقطت الدولة العباسية في بغداد بعد مقتل آخر خليفة الدولة العباسية 

 )د(مروان بن محمد  )جـ( هارون الرشيد )ب( أبو العباس )أ(المستعصم باهلل
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 ضعي عالمة )صح ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة )خطأ ( أمام اإلجابة الخاطئة : 2س

 

 تمدت على التنظيم والسرية .     تعتبر المرحلة السرية من مراحل قيام الدولة العباسية التي اع-1

 دزهاار وعصر العع  واالنسسار    انقسم تاريخ الدولة العباسية إلى عصرين عصر القوة واال-2

 تطورت مدينة بغداه في عهد أبو العباس حيث أصبست مركزاً للعلم واألهب ومقصداً للتجار        -3

 بيت السكمة اي عبارة عن مكتبة ضمت أام المؤلفات في شتى العلوم .                              -4

                      قعى اارون الرشيد على الفتن من أبردزاا حركة الخوارج وفتنة البرامكة .     -5

 لعباسية تولة مهمة نشر اإلسالم  تميز العصر العباسي الثاني بأن الدويالت المنفصلة عن الدولة ا-6

 عانت الدولة العباسية من انفصال عده من األقاليم عنها .                                                  -7

 من أسباب نهاية السكم العباسي نقل مركز الخالفة إلى بغداه.                                              -8

 تسلط القاهة العسكريين أهى إلى السد من نفوذ الخلفاء العباسيين .                                     -9

 ع الهجري                  خالل القرن الساب  اجتاح المغول المناطق الشرقية من العالم اإلسالمي -11

 اـ                                                       656سقطت الدولة العباسية على يد اوالكو سنة -11

                             كان آخر خلفاء الدولة العباسية او الواثق باهلل .                               -12

 اـ                                           132تمكن العباسيون من القعاء على الدولة األموية سنة -13

 وصل العباسيون إلى الخالفة بمساعدة األتراك .                                                            -14

 قام أبو مسلم الخرساني بالدعوة للدولة العباسية في خرسان .                                           -15

 بنى الخليفة المهدى مدينة بغداه وسمااا هار السالم .                                                      -16

 جبرام على هفع الجزية .                            انتصر الخليفة اارون الرشيد على البيزنطيين وأ-17

 

 

 

 

58 
 حققت الحملة الصليبية األولى نجاحاً وذلك بسبب .

 )د(القتل والغزو )جـ(الدمار والخرآب  )ب(العلوم والمعارف )أ(الفرقة والضعف

59 
 حدوث معركة حطين كان بسبب .

)أ(ظهور الدولة العسكرية في 

 العالم اإلسالمي

)ب(اتباع نصارى أوربا 

 أسلوب التنصير

)جـ(انشغال المسلمين في 

 الحروب

 )د(لنقض أرناط المواثيق

64 
 عمل صالح الدين على توحيد جبهة مصر مع بالد الشام وذلك من أجل .

)أ(عودة المسلمين إلى التمسك 

 بالدين 

)ب( مواجهة الصليبيين 

 وإخراجهم من بالد المسلمين

)جـ(تنشيط حركة التجارة بين 

 الشرق والغرب

)د(انهيار النظام اإلقطاعي 

 وتدعيم سلطة الملوك 

61 
 زوال الخطر المغولي على العالم اإلسالمي وذلك  بسبب .

)أ(تدمير مراكز الحضارة 

 اإلسالمية

)ب(لظهور المدن والقرى 

 والحصون

)جـ(هزيمة المغول في عين 

 جالوت

)د(ظهور الدول العسكرية 

 في العالم اإلسالمي

62 
 أسس الفرقة ) االنكشارية ( العسكرية واعتنى باألعمال الحضارية .

 )د(أورخان بن عثمان )جـ(مراد األول )ب(بايزيد األول )أ(محمد الثاني
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                                                                      انتهى الحكم العباسي بسقوط بغداد .-18

                      في عهد الخليفة المنصور .تفوقت القوات اإلسالمية وانتصرت على البيزنطيين -19

                                         . وضعف الخلفاء ساعد على نهاية الحكم العباسي اتساع رقعة الدولة العباسية -24

                  الهجري السابع القرن خالل  اإلسالمي العالم من الشرقية المناطق المغول اجتاح -21

   السمالت العسكرية التي قام بها الصليبيون على الباله اإلسالمية تسمى ب السمالت الصليبية     -22 

  استعاه صالح الدين بيت المقدس بعد أن نقض أرناط المعاادة وااجم القوافل اإلسالمية                 -23

 ل                        تسمى بـ المغو والتدين برسالة سماوية  سكنت أواسط آسيا ) منغوليا ( قبائل-24

غولي على العالم قطز وأوق  الزح  المسي  الدين انتصر المسلمون في معركة عين جالوت بقياهة القائد -25
 .اإلسالمي  
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