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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة  .........
 مكتب التعليم بمحافظة ..............

 
 هـ1444التاريخ :    /    / 

 الفصل الدراسي: األول ) الدور األول (

 الزمن : ساعة 

 

ي لعام ا
هـ4444ختبار مادة الدراسات اإلجتماعية للصف الخامس اإلبتدائ   

 
 اسم الطالب: .....................................................رقم الجلوس )                    (

 

 رقم                    
 السؤال 

 المراجع المصحح الدرجة رقما   الدرجة كتابة

 السؤال األول
    

 السؤال الثاني
    

 السؤال الثالث
   

 
 

 

 السؤال الرابع
 

    

 كتابة رقما الدرجة النهائية

 

  
   

 

 

 اإلجابةبل تسليم ورقة أكد من إجابتك عىل جميع األسئلة قاستعن باهلل أوإل , ثم أجب عىل األسئلة اآلتية وت         
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 الصحيحة فيما يىلي :  اختر اؤلجابة

ي هللا عنهم: أول الخلفاء  4
 الراشدين رض 

ي طالب عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق  علي بن أب 

ي هللا عنه من عام :  2
ة الزمنية لخالفة عمر بن الخطاب رض   الفتر

 ه 31 –ه 33 ه 04 –ه  13 ه 31 –ه 31

ي ملسو هيلع هللا ىلص :  3  النب 
ي طالب وبي    الخليفة عىلي بن أئ 

 صلة القرابة بي  

ي  ي  يوجد صلة قرابة ال   ملسو هيلع هللا ىلصابن عم النب   ابن خال النب 
 ملسو هيلع هللا ىلص

 استمرت الخالفة الراشدة قرابة :  4

 أعوام   34  عاما 34 عاما 14

ي العراق ومرص عدد  5
 
 خلفاء الدولة العباسية ف

30 10 30 

 من صفات الخوارج :  6

ي الدين  الشجاعة 
 
 حب الخليفة الغلو ف

ي والحاض  : من  7
 أوجه الشبه بي   خوارج الماض 

 طول القامة  مخالفة ولي األمر  محبة ولي األمر

ي نسبهم إىل قبيلة :      8
 
 يرجع األمويون ف

 هوازن قريش ثقيف

    انطلقت الحضارة اؤلسالمية من مدينة :      9
 الطائف المدينة المنورة تبوك

   الخليفة الذي قام ببناء مدينة بغداد هو :   41

ي سفيان أبو جعفر المنصور هارون الرشيد  معاوية بن أب 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال األول: 
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 مام اؤلجابة الخاطئة : ( أ×الصحيحة وعالمة ) ( أمام اؤلجابة√عالمة ) ضع

 

 اؤلجابة العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  

ي هللا عنه بالفاروق  4
            .لقب عمر بن الخطاب رض 

                              .من نتائج الفتنة انقسام المسلمي   واضطرابهم  2

  .بالشجاعة والقوةاتصف الخليفة عمر بن الخطاب  3

  .يربط درب زبيدة الكوفة بمكة المكرمة  4

ي الدولة العباسية المستعصم باهلل عبدهللا بن منصور 5
 
  .آخر خليفة ف

  .اتخذ بنو أمية دمشق عاصمة للدولة األموية 6

ي الوطن. ثم جهود حكومتنا من أسباب األ بالدين وشكر هللا التمسك  7
 
  من ف

ي .  مكافحة الحرائق 8
  من مهمات الدفاع المدب 

ي .  9
ي وطب 

  التعاون مع رجال األمن واجب ديب 
  واجبنا تجاه شهداء الواجب ندعو لهم بالمغفرة و نفتخر بهم .  41

  من خصائص الحضارة اإلسالمية أنها حضارة عالمية.  44

ي أمية أربعة عشر خليفة .  42
  عدد خلفاء بب 

ي األمن.  43
 
  حب الوطن ال يؤثر ف

  مدة الدولة األموية أطول من مدة الدولة العباسية.  44

يف.     45 ي هللا عنه بكتابة المصحف الشر
ي طالب رض    قام الخليفة علي بن أب 

   

 

 رتب الخلفاء الراشدين بحسب الخالفة :  ( أ

ي هللا عنه  
 عثمان بن عفان رض 

ي هللا عنه 
 أبو بكر الصديق رض 

ي هللا عنه 
 عمر بن الخطاب رض 

ي هللا عنه 
ي طالب رض   عىلي بن أئ 

 

ي هللا عنه :   ( ب
 اذكر ثالث من صفات الخليفة أبو بكر الصديق رض 

4-...............................           2-............................... 

3-............................... 

  

7 

  

ي السؤال 
 
 :الثائ

 :الثالثالسؤال 

15 

  



4 
 

 

 -صل من العمود )أ( ما يناسبه من العمود )ب( باستخدام األرقام :  ( أ

 ) ب(  ) أ (

ي تشعر بها.  (3
 الحياء  هو الطمأنينة الب 

ي أنشأها العباسيون (3
 يزيد بن معاوية  أبرز المدن الب 

ام والمساندة للوطن (1 ام بالنظام  من االلت    االلت  

 القطائعمدينة   من أبرز خلفاء الدولة األموية (0

 األمن  من أبرز صفات عثمان بن عفان (3

 

ي الجدول التاىلي   ( ب
 
 -: صنف منجزات الحضارة اؤلسالمية ف

 بيت المال ( –الواليات  –) الشورى 

 النظام المالي  النظام اإلداري النظام السياسي 

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

 

ي لكم بالتوفيق و النجاح
ر
 تمنيائ

 :الرابع السؤال 
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة  .........
 مكتب التعليم بمحافظة ..............

 
 هـ1444التاريخ :    /    / 

 الفصل الدراسي: األول ) الدور األول (

 الزمن : ساعة 

 

ي لعام ا
هـ4444ختبار مادة الدراسات اإلجتماعية للصف الخامس اإلبتدائ   

 
 اسم الطالب: .....................................................رقم الجلوس )                    (

 

 رقم                    
 السؤال 

 المراجع المصحح الدرجة رقما   الدرجة كتابة

 السؤال األول
    

 السؤال الثاني
    

 السؤال الثالث
   

 
 

 

 السؤال الرابع
 

    

 كتابة رقما الدرجة النهائية

 

  
   

 

 

 اإلجابةبل تسليم ورقة أكد من إجابتك عىل جميع األسئلة قاستعن باهلل أوإل , ثم أجب عىل األسئلة اآلتية وت         
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 الصحيحة فيما يىلي :  اختر اؤلجابة

ي هللا عنهم: أول الخلفاء  4
 الراشدين رض 

ي طالب عمر بن إلخطاب أبو بكر إلصديق  علي بن أب 

ة الزمنية لخ 2 ي هللا عنه من عام : الفتر
 الفة عمر بن الخطاب رض 

 ه 31 –ه 33 ه 04 –ه  13 ه 31 –ه 31

ي ملسو هيلع هللا ىلص :  3  النب 
ي طالب وبي    الخليفة عىلي بن أئ 

 صلة القرابة بي  

ي  ي  يوجد صلة قرإبة ال   ملسو هيلع هللا ىلصإبن عم إلنب   إبن خال إلنب 
 ملسو هيلع هللا ىلص

 استمرت الخالفة الراشدة قرابة :  4

 أعوإم   34  عاما 34 عاما 14

ي العراق ومرص عدد  5
 
 خلفاء الدولة العباسية ف

30 10 30 

 من صفات الخوارج :  6

ي إلدين  إلشجاعة 
 
 حب إلخليفة إلغلو ف

ي والحاض  : من  7
 أوجه الشبه بي   خوارج الماض 

 طول إلقامة  مخالفة ولي إألمر  محبة ولي إألمر

ي نسبهم إىل قبيلة :      8
 
 يرجع األمويون ف

 هوإزن قريش ثقيف

    انطلقت الحضارة اؤلسالمية من مدينة :      9
 إلطائف إلمدينة إلمنورة تبوك

   الخليفة الذي قام ببناء مدينة بغداد هو :   41

ي سفيان أبو جعفر إلمنصور هارون إلرشيد  معاوية بن أب 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال األول: 
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 مام اؤلجابة الخاطئة : ( أ×الصحيحة وعالمة ) ( أمام اؤلجابة√عالمة ) ضع

 

 اؤلجابة العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  

ي هللا عنه بالفاروق  4
 √           .لقب عمر بن إلخطاب رض 

 √                             .من نتائج إلفتنة إنقسام إلمسلمي   وإضطرإبهم  2

 √ .بالشجاعة وإلقوةإتصف إلخليفة عمر بن إلخطاب  3

 √ .يربط درب زبيدة إلكوفة بمكة إلمكرمة  4

ي إلدولة إلعباسية إلمستعصم باهلل عبدهللا بن منصور 5
 
 √ .آخر خليفة ف

 √ .إتخذ بنو أمية دمشق عاصمة للدولة إألموية 6

ي إلوطن. ثم جهود حكومتنا من أسباب إأل بالدين وشكر هللا إلتمسك  7
 
 √ من ف

ي .  مكافحة إلحرإئق 8
 √ من مهمات إلدفاع إلمدب 

ي .  9
ي وطب 

 √ إلتعاون مع رجال إألمن وإجب ديب 
 √ وإجبنا تجاه شهدإء إلوإجب ندعو لهم بالمغفرة و نفتخر بهم .  41

 √ من خصائص إلحضارة إإلسالمية أنها حضارة عالمية.  44

ي أمية أربعة عشر خليفة .  42
 √ عدد خلفاء بب 

ي إألمن.  43
 
 × حب إلوطن ال يؤثر ف

 × مدة إلدولة إألموية أطول من مدة إلدولة إلعباسية.  44

يف.     45 ي هللا عنه بكتابة إلمصحف إلشر
ي طالب رض   × قام إلخليفة علي بن أب 

   

 

 رتب الخلفاء الراشدين بحسب الخالفة :  ( أ

ي هللا عنه  3
 عثمان بن عفان رض 

ي هللا عنه 4
 أبو بكر الصديق رض 

ي هللا عنه 2
 عمر بن الخطاب رض 

ي هللا عنه 4
ي طالب رض   عىلي بن أئ 

 

ي هللا عنه :   ( ب
 اذكر ثالث من صفات الخليفة أبو بكر الصديق رض 

 الحكمة -الصدق -2          الرسول هللا و  محبة-4

 الحزم - الزهد -3

  

7 

  

ي السؤال 
 
 :الثائ

 :الثالثالسؤال 

15 

  



4 
 

 

 -صل من العمود )أ( ما يناسبه من العمود )ب( باستخدام األرقام :  ( أ

 ) ب(  ) أ (

ي تشعر بها.  (3
 إلحياء 3 هو إلطمأنينة إلب 

ي أنشأها إلعباسيون (3
 يزيد بن معاوية 0 أبرز إلمدن إلب 

إم وإلمساندة للوطن (1 إم بالنظام 1 من إاللت    إاللت  

 إلقطائعمدينة  3 من أبرز خلفاء إلدولة إألموية (0

 إألمن 3 من أبرز صفات عثمان بن عفان (3

 

ي الجدول التاىلي   ( ب
 
 -: صنف منجزات الحضارة اؤلسالمية ف

 بيت إلمال ( –إلواليات  –) إلشورى 

 إلنظام إلمالي  إلنظام إإلدإري إلنظام إلسياسي 

 إلمالبيت  إلواليات إلشورى

 

ي لكم بالتوفيق و النجاح
ر
 تمنيائ

 :الرابع السؤال 
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 هـ1444لعام األول أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي المملكـــــــــــــة العربيــــــــــــة السعوديــــــــــــــــة                                                

 المــــــادة: الدراسات االجتماعيــة .                                                            االدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة                 

 االبتدائــــــــي.       الخامسالــصــــف:                                                                ....................               تعليم مكتب

 .ســـاعــــــــة ونـصـف الزمــــــن:                                                                         ......................... ابتدائية
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 مؤسس الدولة األموية هو  1

 معاوية بن أبي سفيان ج عمر بن عبد العزيز ب مروان بن محمد أ

 علي بن أبي طالب بـ يكنى الخليفة  2

 أبي الحسنين ج الفاروق ب ذي النورين أ

 رقية ثم أم كلثوم ملسو هيلع هللا ىلصين ألنه تزوج ابنتي الرسول لقب بذي النور 3

 عثمان بن عفان ج أبو بكر الصديق ب عمر بن الخطاب أ

  الخالفة في سقيفة بن ساعدةبويع ب 4

 أبو بكر الصديق ج عمر بن الخطاب ب طالبعلي بن أبي  أ

 ........خليفة عدد خلفاء بن أمية 5

 14 ج 15 ب 16 أ

   ينة الكوفة بـ يربط درب زبيدة مد 6

 مكة المكرمة ج القاهرة ب المدينة المنورة أ

  ين خرجوا على الخليفة علي بن أبي طالب...........هم الذ 7

 الخوارج ج المشركين  ب المرتدين أ

 يرجع نسب مؤسسي الدولتين األموية العباسية إلى قبيلة .............  8

 قريش ج غطفان ب تميم أ

 االسالمية في النظام السياسي من منجزات الحضارة 9

 سك العملة ج الشورى ب تعيين القضاة أ

 الخطاب بـ  لقب الخليفة عمر بن 10

 ذي النورين ج سيف هللا المسلول ب الفاروق أ

 )               (           رقم الجلوس   . ......................................................................................................................................................................اســم الطالـب :

                       درجة ..................................الدرجة كتابة:                        . ...................التوقيع:  ..………………:المراجع                        . ....................التوقيع:  ……………:المصحح 

 :بوضع دائرة حولها يلي ماحيحة فيالص اتاإلجاب اختر/  السؤال األول

 تاريخ بداية تولي كل خليفة من الخلفاء الراشديناكتب  / الثانيالسؤال 

 انظر خلف الورقة

4 
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  عمر بن الخطاب  عثمان بن عفان  علي بن أبي طالب  أبو بكر الصديق

.هـ11..

. 

.هـ35..

.. 
.هـ23..

. 

.هـ13..

. 



 ----انتهت األسئلة  ----

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 من صفات أبو بكر الصديق الحزم .1 .(    صح)  

 من صفات الخوارج مخالفة ولي األمر  .2 .(   صح)   

ي المدينة عام  .3 .(  صح)   
 
ي أبو بكر الصديق ف

 
 هــ 13توف

 الدولة العباسية بغداد هي عاصمة  .4 .(   صح)  

 هــ 350انتهت الدولة األموية عام  .5 .(  خطأ  ) 

ي العراق ومرص 54عدد خلفاء الدولة العباسة  .6 .(  صح  ) 
 
 خليفة ف

 الحضارة االسالمية حضارة ذات قيم ومبادئ .7 .(    صح)  

ي وطننا  .8 .(  صح   )
 
 األمن : هو الطمأنينة واالستقرار الذي نشعر به ف

  الخليفة عثمان بن عفان هو رابع الخلفاء الراشدين  .9 .(  خطأ  ) 

  مكافحة الحرائق من مهام أمن الطرق  .10 .(  خطأ )  

 أفضل الصحابة ابو لؤلؤة المجوسي دمشق أذربيجان تنظيم الشرطة عاماً  30

 .. ....................ابو لؤلؤة المجوسي.....…… استشهد الخليفة عمر بن الخطاب أثناء صالة الفجر عندما قتله .1

 .  .…….….......…….....اذربيجان.................. فتح الخليفة عثمان بن عفان بالد  .2

 .............. عاما   30................  استمرت الخالفة الراشدة قرابة  .3

 .. ……….….....تنظيم الشرطة................…… من أبرز اعمال الخليفة علي بن أبي طالب  .4

 .. ….……...دمشق......……  األموية هيعاصمة الدولة  .5

 . …….........أفضل الصحابة.....……  من فضائل الخلفاء الرشدين أنهم   .6

 

 :ةحصحيال غيرأمام العبارات )×( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  /الثالث السؤال 

 اإلجابات الصحيحة فيما يلي: 2030
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  :ضع الكلمات الموجودة في الجدول التالي في الفراغ المناسب/  رابعالسؤال ال

6 


