


 

 

  1444) الدور األول (  لعام  الخامسالصف  االجتماعيةلمادة الدراسات  ألولاختبار الفصل الدراسي ا اسئلة

 

 

                              ......................الفصل              .........................اسم الطالب .......................................... 
 

 أمام اإلجابة الخاطئة: × ( ( امام اإلجابة الصحيحة وإشارة )  ✓إشارة )  السؤال األول : أ( ضع

  توفى أبوبكر الصديق في الطائف   1

  لقب الخليفة عمر بن  الخطاب بالفاروق  2

  من نتائج الفتنة التي ظهرت في عهد عثمان بن عفان العنف  3

  يرجع األمويون في نسبهم إلى أمية بن عبد شمس  4

  من خصائص الحضارة اإلسالمية أنها حضارة إنسانية  5

  عام  11الخالفة  رضي هللا عنه تولى أبو بكر الصديق 6

  اتصف الخليفة عمر بن الخطاب بالشجاعة والقوة  7

  من نماذج أعمال رجال األمن تحقيق االمن وضبطه 8

  المواطن الصالح هو خط الدفاع األول عن وطنه  9

  سنوات  10استمرت الخالفة الراشدة قرابة  10

 

 

 السؤال الثاني: أ ( اختار اإلجابة الصحيحة فيما يلي بوضع دائرة عليها: 

 ثالث الخلفاء الراشدين هو :  1

 على بن ابي طالب  ج عثمان بن عفان  ب أبو بكر الصديق  أ

 يكنى الخليفة على بن ابي طالب  2

  الصديق ج أبي الحسنين  ب ذو النورين  أ

 استشهد الخليفة عمر بن الخطاب على يد  3

 أبو جهل  ج أبو لؤلؤ المجوسي  ب أبو لهب  أ

 انطلقت الحضارة اإلسالمية من :   4

 الطائف  ج المدينة المنورة ب تبوك  أ

 هم الذين خرجوا على الخليفة على بن أبي طالب   5

 الدرجة رقما الدرجة كتابة المراجع المصحح
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 المهاجرين  ج الخوارج  ب االنصار  أ

 يرجع األمويون والعباسيون في نسبهم إلى قبيلة  6

 ثقيف  ج هوازن   ب قريش  أ

 ملسو هيلع هللا ىلصصلة القرابة بين على بن أبي طالب والرسول  7

 ال يوجد قرابة  ج ابن خاله  ب ابن عمه أ

 الذي بنى مدينة بغداد هو الخليفة  8

 عثمان بن عفان  ج عر بن الخطاب  ب أبو جعفر المنصور  أ

 من ابرز منجزات الحضارة اإلسالمية في النظام المالي  9

 الشورى  ج البيعة  ب بيت المال  أ

 تم جمع القرآن في مصحف واحد في عهد الخليفة: 10

 عمر بن الخطاب  ج على بن أبي طالب  ب عثمان بن عفان  أ

 

 الفراغ بالكلمات المساعدة  :  امألالسؤال الثالث: أ( 

 افضل الصحابة   ندعو لهم   الحياء

 

   متطورة   محطة  57

 

 من خصائص الحضارة اإلسالمية انها حضارة ....................................... (1

 واجبنا تجاه شهداء الواجب .......................................من  (2

 من فضائل الخلفاء الراشدين رضى هللا عنهم ...................................... (3

 يتكون درب زبيدة زوجة هارون الرشيد من  ........................................ (4

 ....................................... من أهم صفات الخليفة عثمان بن عفان  (5

 

 ب( صل العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني ) بإستخدام األرقام ( 

 ) ب (  ) أ (

 بالتشاور   ( هو الطمأنينة التي تشعر بها 1

 يزيد بن معاوية   ( من أهم صفات الخليفة أبو بكر الصديق 2

 التزام بالنظام   ( من االلتزام والمساندة والمسؤولية للوطن 3

 الحزم والعدل   ( من ابرز خلفاء الدولة األموية 4

 األمن   ( تم أختيار الخليفة عثمان بن عفان 5

 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق تمت األسئلة
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  :( أمام اإلجابة الخاطئة ×( امام اإلجابة الصحيحة وإشارة )  ✓السؤال األول : أ( ضعي إشارة ) 

 ا خط توفى أبوبكر الصديق في الطائف    1
 صح لقب الخليفة عمر بن  الخطاب بالفاروق   2
 صح من نتائج الفتنة التي ظهرت في عهد عثمان بن عفان العنف   3
 صح يرجع األمويون في نسبهم إلى أمية بن عبد شمس   4
 صح من خصائص الحضارة اإلسالمية أنها حضارة إنسانية  5
 صح عام   11الخالفة  تولى أبو بكر الصديق  6
 صح اتصف الخليفة عمر بن الخطاب بالشجاعة والقوة   7
 صح وضبطه من نماذج أعمال رجال األمن تحقيق االمن  8
 صح هو خط الدفاع األول عن وطنه  صالح المواطن ال 9
 خطأ  سنوات   10استمرت الخالفة الراشدة قرابة  10

 

 

 صححي ما تحته خط:  )ب ( 

                                    خمسة( عدد الخلفاء الراشدين  1

         ثالث طرق ( يتكون درب زبيدة من 2

       العصر( استشهد الخليفة عمر بن الخطاب اثناء صالة 3

               الخلفاء الراشدين  رابع    ( أبو بكر الصديق4
 

 : فيما يلي بوضع دائرة عليهااختاري اإلجابة الصحيحة أ ( السؤال الثاني: 

 ثالث الخلفاء الراشدين هو :   1
 على بن ابي طالب   ج عثمان بن عفان   ب أبو بكر الصديق   أ
 يكنى الخليفة على بن ابي طالب   2
 الصديق   ج أبي الحسنين   ب ذو النورين   أ
 استشهد الخليفة عمر بن الخطاب على يد  3
 أبو جهل  ج أبو لؤلؤ المجوسي  ب أبو لهب   أ
 طلقت الحضارة اإلسالمية من :  ان   4
 الطائف   ج المدينة المنورة ب تبوك   أ
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 اربعه                 

                 اثنان          

               الفجر

 أول              
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 ب( قارني بين الدولة العباسية والدولة األموية من حيث : 

 العاصمة   عدد الخلفاء   المؤسس الدولة 
 بغداد 54 عبدللا   العباس أبو الدولة العباسية  
 دمشق 14 أبو جعفر المنصور  الدولة األموية  

 

 :   أملي الفراغ بالكلمات المساعدة أ( : لثالسؤال الثا 

 

 

 تطورةم.      من خصائص الحضارة اإلسالمية انها حضارة  (1
 همندعو ل                   من واجبنا تجاه شهداء الواجب (2
 أفضل الصحابة    مهنع  من فضائل الخلفاء الراشدين رضى للا (3
 ةمحط 57       يتكون درب زبيدة زوجة هارون الرشيد من  (4
 الحياء         من أهم صفات الخليفة عثمان بن عفان  (5

 

 هم الذين خرجوا على الخليفة على بن أبي طالب     5
 المهاجرين   ج الخوارج   ب ار  صاالن أ
 نسبهم إلى قبيلة  في يرجع األمويون والعباسيون  6
 ثقيف   ج هوازن    ب   قريش أ
 طالب والرسول ملسو هيلع هللا ىلص يصلة القرابة بين على بن أب 7
 ال يوجد قرابة   ج ابن خاله   ب ه ابن عم أ
 الذي بنى مدينة بغداد هو الخليفة  8
 عثمان بن عفان   ج عر بن الخطاب   ب أبو جعفر المنصور   أ
 من ابرز منجزات الحضارة اإلسالمية في النظام المالي  9
 الشورى  ج البيعة   ب بيت المال   أ

 تم جمع القرآن في مصحف واحد في عهد الخليفة:  10
 عمر بن الخطاب   ج على بن أبي طالب   ب عثمان بن عفان   أ

 صحابة  افضل ال  دعو لهم  ن  اء الحي
 

   ورة  تطم  محطة   57
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 صلى العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني ) بإستخدام األرقام (  ب( 
 

 ) ب (   ) أ ( 
 بالتشاور   5 ( هو الطمأنينة التي تشعر بها  1

 يزيد بن معاوية   4 ( من أهم صفات الخليفة أبو بكر الصديق  2

 التزام بالنظام   3 ( من االلتزام والمساندة والمسؤولية للوطن  3

 الحزم والعدل  2 ( من ابرز خلفاء الدولة األموية  4

 األمن  1 ر الخليفة عثمان بن عفان  تيا( تم أخ 5
 

 

 تمت األسئلة 

 ق مع تمنياتي لكم بالتوفي
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