


 
 

  الصحيحة:[ اختاري اإلجابة 1      

1 
 :تفاعل المجموعات البشرية مع البيئة المحيطة بهم تسمى بـ 

 النهضة )د(  التاريخ )جـ(  القرون )ب(  الحضارة )أ( 

2 
 أهمها:تقوم الحضارات على عدة عوامل 

 الصخور والرياح )د(  المناخ والتربة )جـ(  الموقع والتضاريس )ب(  التضاريس والرياح )أ(

3 
 حضارة:هي في العراق  بين النهرينأقدم الحضارات التي نشأت في بالد ما 

 بالد الرافدين )د(  الصينية )جـ(   ب( المصرية) البابلية )أ ( 

4 
 :نظام اإلسالم في السياسية النظم من

والشورى  الخالفة )ب( والدواوين والبيعة  اإلمارة )أ(

  والوزارة 

والعسس  الجيش)جـ( 

 والشورى

الشرطة والبريد  )د(

 والخالفة 

5 

 على:يشمل النظام اإلداري في الحضارة اإلسالمية 

العلوم الشرعية  )جـ( اإلمارة والجيش)ب(  الخالفة والوزارة)أ( 

 والطبيعية

 رصد النجوم والفلك )د(

6 
 أجل:اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب فقسم الدولة إلى أقاليم إدارية كبرى وذلك من 

سهولة الحكم و اإلشراف )جـ(  تنفيذ أوامر الخليفة)ب(  تفويض من الخليفة للوزير )أ(

 عليها

 على اإلسالمالدفاع )د( 

7 
 بسبب:نشأة الدواوين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وذلك 

 للتنظيم والكفاءة )د( لالستكفاء واالستيالء)جـ(  ضبط أحوالها )ب( المعاونة والمساعدة)أ( 

8  
 :للتشريع اإلسالمي ---------------------علم الحديث يعد المصدر 

 الرابع )د( الثالث )جـ( الثاني )ب( األول )أ(

9 
 أهمها: مميزات بعدة اإلسالمية الفنون تميزت

 القالع حول القرى نشأة(د) االقتصادي القطاع تطور(جـ) العسكرية األغراض تنوع(ب) االسالمي بالدين االرتباط(أ)

11 
 :أغراض بسبب اإلسالمية المدن بناء

 وعسكرية دينية( د) وتجارية سياسية(جـ) وثقافية اجتماعية(ب) وحضارية علميه(أ)

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
 بمحافظة جدة

 البيان النموذجية

 األولى الفترة  – ألولالفصل الدراسي ا

  1442الدراسي  لعاما

 

 رباب هوساوي المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 األول متوسط    الصف

 المادة
الدراسات االجتماعية 

 والمواطنة 

 ) الحضارات (األولى  الوحدة   االجتماعية والوطنية  لمادة: الدراساتبنك األسئلة 
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11 
 بسبب: بالزراعة المسلمين اهتمام

 األول المصدر انها(جـ) وتنوعها الثروات كثرة(ب) واألمان األمن استقرار(أ)

 لإلنسان

 المستوى تنوع( د)

 المعيشي

12 
 :بسبب اإلسالمية الدولة في التجارة ازدهار

 البحار عن بعدها(د)  المناخ اختالف(جـ) الزراعية المحاصيل تنوع(ب) الدولة رقي اكتمال(أ)

 

 :( زاوجي بين النتيجة في العمود األول والسبب في العمود الثاني 6( الى )1في الفقرات من )[ 2

                

 :ضعي عالمة )صح ( نهاية العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ ( نهاية العبارة الخاطئة فيما يلي  [ 3            

   العراق.أول الشعوب التي سكنت  السومريون هم -1

    موتاهم.بنى الفراعنة األهرامات العميقة لدفن  -2

  للصينيين.كان اليونانيون العدو الشرس  -3

  تعبيرها.تعتد اللغة العربية أثرى اللغات وأكملها في المعاني لكثرة مفرداتها ودقة  -4

  السابقة.الحضارة اإلسالمية أعم وأشمل الحضارات  -5

  الدولة.وزارة التفويض أن يفوض الخليفة الوزير بتصريف معظم شؤون  -6

  فقط.وزارة التنفيذ أن ينفذ الوزير أوامر الخليفة  -7

----------------------------------------------------------------------------------- 

 يأتي:[ عللي لما 4

 كم .8851بنوا الصينيون جدار طويل يبلغ طوله -1

     *-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الدين اإلسالمي هو أساس التوازن بين أمور الدين والدنيا.-2  

     *-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تعد اللغة العربية أثرى اللغات وأكملها في المعاني واأللفاظ.-3   

    *--------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 السبب النتيجة 

  اتساع المساحة وتعدد الصناعات وتنوع المحاصيل ) أ(  الخطاب بن عمر الخليفة عهد في الدواوين نشأة (1) 

حتى يتم استخدامها في أغراض عسكرية أو اقتصادية  ) ب( ازدهار التجارة في الدولة اإلسالمية  (2) 
 أو دينية    

 حفر القنوات وتجفيف المستنقعات ) جـ( االسم بهذا الشرطة تسمية   (3) 

 لحماية حدود الدولة           ) د( بالزراعة المسلمين اهتمام  (4) 

 المصدر األول لغذاء اإلنسان   ) هـ( اإلسالمية المدن بناء  (5) 

نسبة إلى شريط قماش يوضع فوق المالبس لتمييزهم  ) و( والقالع للحصون المسلمين بناء (6) 
 عن عامة الناس     

  أحوالها بعد اتساع رقعة الدولة اإلسالمية لضبطز( ) 

 2من  1
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