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 4من  1صفحة 
  

 

  وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة   ةالطالب ابنيت

 :يلياإلجابة الصحيحة مما  ير االسؤال األول: اخت 

 
 تشري النقطة يف اخلريطة إىل موقع ............   –1 

 املدينة  املنورة   د   مكة املكرمة   ج  األحساء  ب  الدرعية  أ
 والتحقق، الكتابة، له أصوله وأدواته يف  بوصفه علما   معني،نسان واملكان يف زمن التوثيق ألحداث اإل...............هو  – 2

 والتحليل واالستنتاج.  واملصادر،
 اآلاثر التارخيية  د   املواطنة ج  التاريخ ب  الضرائب أ

 وهنايته. ................هي فرتة بداية حاكم  – 3
 الدهر د   العصر ج  العهد ب  الفرتة        أ

  هـ ( من ........... 40 -35يعترب عصر اخلليفة على بن أيب طالب رضي هللا عنه ) – 4
 العصور القدمية د   العصور اإلسالمية ج  العصور احلديثة ب  التاريخ لما قبعصور  أ

 التاريخ ...............  شري إىلمن الكلمات اليت ت –5
 العقد املنصرم  د   األايم اآلتية ج  الغد ب  الزمن اجلميل  أ



 

 4من  2صفحة 
 

 

 ..........قبل اإلسالم.  سنة ترجع جذور الدولة السعودية واألسرة املالكة )آل سعود( إىل – 6
 500 د   400 ج  300 ب  200 أ

 ه الدولة السعودية األوىل عام ........  أتسست – 7

 عاصمة للدولة السعودية الثانية. مدينة .................. اإلمام تركي بن عبد هللا أختذ –8
 الدرعية  د   العيينة   ج  منفوحة   ب  الرايض  أ

 .......... ...........  اإلمام ئمة الدولة السعودية األوىل هوخر أآ – 9
 عبد العزيز بن حممد د   عبد هللا بن سعود  ج  سعود بن عبد العزيز   ب  حممد بن سعود  أ
 ......قصر السلوى يف حي الطريف ابلدرعية. .....أسس اإلمام .....  – 10

 حدثت معركة وادي الصفراء ابلقرب من .................  – 11
 املدينة املنورة   د   الطائف ج  جدة ب  مكة املكرمة  أ
 قائد اجليش العثماين يف معركة النار ابلدرعية هو .......................  – 12

 حممد بك د   عابدين بك ج  إبراهيم ابشا ب  أمحد طوسون  أ
 ستطاع اإلمام تركي بن عبد هللا اسرتجاع الدولة بعد ............ سنوات من انتهاء الدولة السعودية األوىل. ا – 13

 عشر  د   تسع  ج  مثان ب  سبع  أ
 ه الدولة السعودية الثانية عام: ..........  تأتسس – 14

 1319 د   1257 ج  1157 ب  1240 أ
 املال الذي حتصله الدولة من األشخاص واملؤسسات والشركات لدعم اجملتمع وخدمته.  ............  –15

 اخلدمات  د   السلع  ج  الضرائب  ب  الزكاة  أ
 هاجرت قبيلة بين حنيفة من احلجاز إىل وسط اجلزيرة العربية وسكنت ................  – 16

 األحساء د   اليمامة  ج  القصيم  ب  الدرعية  أ
 ه( هو............ 1440ه حىت عام  1344املصطلح التارخيي املناسب جلملة )تطور التعليم يف وطين من عام  – 17

 عهد اإلمام.....................ابلفرتة الذهبية للدولة السعودية األوىل.  ُعرف –18
 
9
 أ

 عبد هللا بن سعود  د   سعود بن عبد العزيز   ج  عبد العزيز بن حممد  ب  حممد بن سعود  

 ستمر حصار إبراهيم ابشا ملدينة الرس ......... ا –19

 1114 د   1188 ج  1233 ب  1157 أ

 عبد هللا بن سعود  د   سعود بن عبد العزيز  ج  عبد العزيز بن حممد ب  حممد بن سعود       أ

 حقبة   د   عصر   ج  عهد  ب  فرتة  أ



 

 4من  3صفحة 
 

 
 

 أشهر مخسة    د   أشهر أربعة     ج  أشهر ونصف  ثالث  ب  شهران ونصف  أ
 

ستطاع اإلمام ...................بشجاعته ودهائه أن يتخلص من أسر العثمانيني له يف مصر واهلروب من السجن ا –20
 العايل. 

 
 
 

 ) خطأ ( أمام العبارة اخلاطئة فيما يلي:كلمة و  , أ) صح ( أمام العبارة الصحيحة كلمة   يضعالسؤال الثاين:
 خاطئة صحيحة العبارة  م

  ب  أ من األمانة احلفاظ على أسرار الناس.  21
  ب  أ إمهال األمانة يقود إىل عقاب دنيوي وعقاب يف اآلخرة.   22
  ب  أ .التعليم والصحة من حقوق املواطن  23
  ب  أ . %10ضريبة القيمة املضافة يف وطين  24
  ب  أ تساعدان على فهم املاضي. ال زايرة املتاحف  25
  ب  أ بن سعود ابلصغار وشجعهم.  سعود اهتم اإلمام  26
  ب  أ . عامل اآلاثر يبحث عن اآلاثر ويكتشف عنها 27
  ب  أ التاريخ اليقدم لنا العظة والعربة. 28
  ب  أ العصر احلجري من عصور ماقبل التاريخ.  29
  ب  أ قاد القوات السعودية يف معركة تربة غالية البقمة.   30
  ب  أ ه. 1288حدثت معركة الرس يف القصيم عام  31
  ب  أ  .أصبحت الدرعية خرااب  ودمارا  بسبب وحشية إبراهيم ابشا 32

 
 

 علل ملا أييت:  السؤال الثالث:
 ) نصف درجة (  .مسمى الدرعيةأطلق مانع املريدي على أرض املليبيد وغصيبة  -أ

 ............. نسبة إىل قبيلة الدروع فرع ف من قبيلة بين حنيفة ينتسب إليها مانع املريدي 
 ) نصف درجة (  .وصف بعض املؤرخني اإلمام سعود بن عبد العزيز بسعود الكبري -ب

عبد الرمحن بن  د   سعود بن فيصل   ج  فيصل بن تركي  ب  تركي بن عبد هللا  أ
 فيصل 

ثالث ارابع الدرجة 
 لكل فقرة
15 

ثالث ارابع  
 لكل فقرة 
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 ... ألن الدولة السعودية األوىل وصلت إىل اقصى اتساع هلا يف عهده 

 ) نصف درجة (  .مسي قصر احلكم يف الدرعية بقصر السلوى.-ج

 ............. تيمنا هبذا  االسم  املأخوذ من السلوان وهو كل مايبعث على السعادة واالنس يف النفس  
 ) نصف درجة (   .ه هبذا اإلسم1233 معركة النار اليت وقعت يف الدرعية عام ةتسمي-د

  ألن العثمانيون قاموا إبضرام  النار يف املزارع  
 ) نصف درجة ( .ه مبعركة الروم1253معركة احللوة اليت وقعت عام تسمية  -ه

 . لكثرة عدد القتلى  يف  صفوف العثمانيني 
 درجة ( ) نصف  .هتمام علماء اآلاثر يف أحناء العامل آباثر وطنناا – و

  ألهنا من اقدم االاثر البشرية يف العامل .

 
 عن األسئلة التالية: ييبأج :رابعالسؤال ال

 الفراغات اآلتية ابلكلمة املناسبة : كمليأأ/    
 (سالعس –املواطن الصاحل  -الفاو –إتقان العمل  -العقد  –املستقبل  –احلاضر )     

 ) نصف درجة (  .ليال  ..العسسالدولتني السعودية األوىل والثانية يف حفظ األمن تطوير نظام ..من اجلهود اليت بذلتها -1

) نصف  ..يف وادي الدواسر قرب الرايض.الفاو..ثرية اليت مت التنقيب فيها عن اآلاثر يف وطننا مدينة من املناطق األ -2
 درجة ( 

 ) نصف درجة ( سنوات.  10...على فرتة زمنية مدهتا  العقد....يطلق مصطلح  – 3

...هو اإلنسان ذو اخللق احلميد امللتزم بتعاليم دينه السمحة واملنتمي لوطنه واجملتهد يف دراسته  املواطن الصاحل.... -4
 ) نصف درجة ( وعمله 

 ) نصف درجة ( ..... احلاضر.التاريخ يساعد على فهم . – 5

 ) نصف درجة (  .......إتقان العمل....  :األمانةمن مظاهر .- 6     
 

 
 

 وفقك هللا. انتهت األسئلة ,,,,, 
 
 

    3 
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    3 
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 4من  1صفحة 
 

 

  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 
 اخرت االجابة الصحيحة للعبارات اآلتية :    السؤاؿ األوؿ :

 مث ظلل اإلجابة الصحيحة يف ورقة التصحيح اآليل
 ( فقرة) ثالثة أرابع درجة لكل 

 حنيفة من احلجاز إىل ............ ىاجرت قبيلة بين 1
 الدواسر د اليمامة ج خزاعة ب متيم أ

 

 ىػ ىي معركة ................1253ادلعركة اليت ُعرفت مبعركة الرـو عاـ  2
 الشنانة د وادي زىراف ج روضة مهنا ب احللوة أ

 

 سنة ............... 111مدتو الزمنية تساوي  3
 قرفال د عقدال ج عهدال ب دىرال أ

 

 قامت الدولة السعودية الثانية عاـ ................ ىػ 4
 1273 د 1251 ج 1241 ب 1271 أ

 

 الدولة اليت مدت نفوذىا على أجزاء كبرية من اجلزيرة العربية قبل قياـ الدولة السعودية األوىل ............... 5
 الدولة ادلملوكية د العبيديةالدولة  ج الدولة السلجوقية ب الدولة العثمانية أ

 

 انتماء اإلنساف إىل وطنو يقصد بو ............... 6
 اإلحساف د ادلواطنة ج األمانة ب الصدؽ أ

 

 القيمة ادلضافة ىي ................. ضريبة أقل دولة من بني الدوؿ اآلتية من حيث 7
 السعودية د إيطاليا ج بريطانيا ب أسبانيا أ

 

 
15 



 

 4من  2صفحة 
 

 .................. يف الدولتني السعوديتني األوىل والثانية خيتص مبوارد الدولة ومصروفاهتاالذي  8
 الوقف  د دار العلم ج بيت ادلاؿ ب األسبلة أ

 

 عاصمة الدولة السعودية األوىل ............... 9
 الدرعية د حرميالء ج العيينة ب الطائف  أ

 

 ىو اإلماـ ................مؤسس الدولة السعودية الثانية  11
 عبد الرمحن بن فصل د سعود بن فيصل ج عبدهللا بن سعود ب تركي بن عبدهللا أ

 

 التوثيق ألحداث اإلنساف وادلكاف يف زمن معني يقصدبو علم ............. 11
 االقتصاد د التاريخ ج الفلك ب اجلغرافيا أ

 

 التارخيية .............األماكن اليت تعرض فيها اآلاثر وقصتها  12
 ادلتاحف د األسواؽ ج ادلطارات ب ادلساجد أ

 

 %يف وطين .................... السلع ادلنتقاة على التبغ ومشروابت الطاقةتبلغ نسبة ضريبة  13
 81 د 71 ج 111 ب 61 أ

 

 ىػ ىو................... 851الذي أسس مدينة الدرعية عاـ  14
 عبدالعزيز بن دمحم د فيصل بن تركي ج عبدهللا بن فيصل ب مانع ادلريدي أ

 

 ادلعركة اليت قادهتا غالية البقمية دلوت زوجها ىي معركة .................. 15
 عسري د تربة ج الرس ب وادي الصفراء أ

 

 أشرس احلمالت العثمانية على الدولة السعودية األوىل استمرت حنو ..............  16
 سنوات ثالث د ست سنوات ج سنوات سبع ب أربع سنوات أ

 

 القائد العثماين الذي دمر الدرعية بوحشية ىو ................. 17
 مصطفى بك د إبراىيم ابشا ج إمساعيل بك ب خورشيد ابشا أ

 

 قوؿ احلقيقة دوف تغيري ، وفعل ما ىو صحيح يقصد بو ..............  18
 الغش د اإلحساف ج الزكاة ب الصدؽ أ

 

 ىو اإلماـ .............. رؼ عهده ابلتأسيس والبناءمؤسس الدولة السعودية األوىل والذي عُ  19
 دمحم بن سعود د عبدهللا بن سعود ج عبدهللا بن دمحم ب سعود بن فيصل أ

 

 أمر اإلماـ سعود بن عبدالعزيز حبياكة كسوة الكعبة يف ................ 21
 الباحة د القطيف ج األحساء ب تبوؾ أ



 

 4من  3صفحة 
 

 )ب( إذا كانت العبارة خاطئة.اخرت )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و اخرت السؤاؿ الثاين :
 مث ظلل يف ورقة التصحيح اآليل )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و )ب( إذا كانت العبارة خاطئة.

 ( فقرة) ثالثة أرابع درجة لكل 
 )خ(العبارة  -ب )ص(العبارة  -أ العبارة ـ

  (صح) .من أسباب عودة الدولة السعودية مرة أخرى الرغبة يف الوحدة واالستقرار 21
انتصرت القوات السعودية على القوات العثمانية يف معركة وادي الصفراء عاـ  22

 . ىػ1226
  (صح)

 (خطأ)  .العلم مل يهتم اإلماـ عبد العزيز بن دمحم بتعليم الصغار ومل يشجعهم على طلب 23
  (صح) .عصر صدر اإلسالـ ىو عصر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراشدين مهنع هللا يضر 24
  (صح) يتم حتصيل الضرائب يف وطين من أجل دعم اجملتمع وخدمتو . 25
قامت الدعوة اإلصالحية للشيخ دمحم بن عبد الوىاب وفق القرآف الكرمي وسنة  26

  .النيب ملسو هيلع هللا ىلص
  (صح)

 (خطأ)  اإلخالؿ ابألمانة ال يؤدي إىل الضرر بك وابآلخرين . 27
 (خطأ)  قُتل اإلماـ عبد هللا بن سعود يف العراؽ . 28
  (صح) يوجد نقش ادلُعلم إبراىيم بن ميموف األسلمي على أحد جباؿ ادلدينة ادلنورة . 29
 (خطأ)  . %41ونسبتها على السعوديني وغري السعوديني يف وطين تُفرض ضريبة الدخل 31
  (صح) يهتم علماء اآلاثر يف أحناء العامل آباثر وطين ألهنا من أقدـ اآلاثر يف البشرية. 31
 (خطأ)  انتشر التعليم يف اجلزيرة العربية قبل قياـ الدولة السعودية األوىل . 32

 قاـ ادلوجودة يف اخلريطة اليت أمامك : ػػر ) أ ( اكتب ما تدؿ عليو األ السؤاؿ الثالث :
 

 العريباخلليج  (33)

 
 جندىضبة  (34)

 
 الربع اخلايلصحراء  (35)
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33 

34 
35 
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 أجب على األسئلة اآلتية :ػػ) ب (  
 بواحدة (يكتفى )بل قياـ الدولة السعودية األوىل.اكتب نتيجة واحدة لغياب الوحدة يف اجلزيرة العربية ق (36)

 األوروبيةغياب األمن ػػ ضعف النشاط االقتصادي ػػ الضعف العلمي ػػػ انتشار السرقة واحلروب ػػػ تعرضها ذلجمات بعض الدوؿ 
 .)يكتفى بواحدة ( ما واجبنا حنو اآلاثر التارخيية الوطنية ؟ (37)

 اولة لترريبها )أي إجابة تؤدي لنفس ادلعى(احملافظة عليو ػػػ عدـ العبث هبا ػػ توعية الناس أبمهيتها ػػ اإلبالغ عن أي زل
 .)يكتفى بواحدة ( اذكر صفة واحدة من صفات ادلواطن الصاحل ؟ (38)

 تؤدي لنفس ادلعى()أي جابة ويل األمر  االلتزاـ بتعاليم الدين ػػػ اتقاف العمل ػػ االنتماء للوطن ػػػ الصدؽ ػػػ األمانة ػػ ادلشاركة اجملتمعية ػػ اإلخالص للوطن ػػ طاعة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أمامك يف مكاهنا ادلناسب يف النقاط اآلتية : ػضع من الكلمات أو التواريخ اليت  السؤاؿ الرابع :
 
 
 
 
 
 الدىر     ( مدة احلياة كاملة 39)
 
 سلوى( قصر احلكم يف الدولة السعودية األوىل قصر 41)
 
 الفرتة الذىبيةبن عبدالعزيز بػػػ د اإلماـ سعود( ُعرؼ عه41)
 
 ىػ1157 قامت الدولة السعودية األوىل عاـ (42)
 
 ادلستقبل( من فوائد دراسة التاريخ فهم احلاضر وتوقع   43)
 
 الرايض( عاصمة الدولة السعودية الثانية مدينة  44)
 

  )انتهت األسئلة(
 رلموع درجات االختبار ثالثوف درجة الغري

 الفرتة الذىبية

 سلوى

 الرس يف القصيم الدىر

 ىػ1183 ىػ 1157
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 الرايض

 ادلستقبل


