


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

  وهزيمة السعوديين  نانتصار العثمانيي صفراءمن أهم نتائج معركة وادي ال 1
  خالص ألجل رقيه إمن الواجب علينا تجاه الوطن الفخر به والعمل ب 2
  تاريخ يقدم العظة والعبرة من فوائد ال 3
  سنوات  10العقد يساوي  4
  الدرعية  المليبيد وغصيبةأطلق مانع المريدي على منطقتي  5
  مام محمد بن سعود بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحب اإل 6
  قرمن شعار يوم التأسيس النخلة والص 7
  مام محمد بن سعود التدين ومخافة هللا من أهم صفات اإل 8
  من أسباب عودة الدولة السعودية انها ذات مبادئ و قيم  9
  معركة عسير وزهرانمن المعارك التي خاضتها الدولة السعودية  10
  أصبحت الدرعية خرابًا ودمارًا بسبب وحشية إبراهيم باشا  11
  ظهور البدع الخرافات قبل تأسيس الدولة السعودية األولى  12
  توفى اإلمام محمد بن سعود في مدينة تبوك 13

 

 أذكري السبب لما يلي : : )ب ( 
  .نية المعتدية( استسالم االمام عبدهللا بن سعود للقوات العثما1

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

.................................................................................................... 
  .( لم تنجح الحمالت العثمانية ضد الدرعية2

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

 

 : دائرة عليها فيما يلي بوضعاختاري اإلجابة الصحيحة السؤال الثاني: أ( 

 عرف عهد اإلمام سعود بن عبدالعزيز بالفترة  1
 الضعف  ج الذهبية  ب التأسيس  أ
 استمرت حركة وادي صفراء  2
 خمسة أيام  ج ثالثة أيام  ب أربعة أيام  أ
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 صنفي الجوانب الحضارية للدولة السعودية األولى والثانية في الجدول التالي: ( ب

 

 

 

 

 

 

 كانت منطقة اليمامة قديماً مهد:  3
 لحروب ا ج الحضارات      ب الفقر أ
 قصر الحكم في الدرعية بقصر: سمى   4
 نانةالش ج سلوى  ب ك مالمص أ
 حاصرت القوات العثمانية الدرعية مدة:   5
 خمسة أشهر  ج ستة أشهر  ب ثالثة أشهر  أ
 فترة ابتداء دولة ونهايتها:  6
 زمن  ج عصر  ب حقبة  أ
 انتهت الدولة السعودية األولى بسقوط  7
 الطائف  ج مكة المكرمة  ب الدرعية  أ
 وصف بعض المؤرخين االمام سعود بن عبدالعزيز  8
 المجاهد  ج الزاهد  ب ر يالكب أ
 على معركة الحلوة معركة  األهاليأطلق  9
 القادسية ج الخندق  ب الروم  أ

 أصبحت مدينة ............ عاصمة الدولة السعودية الثانية  10
 الطائف  ج حائل  ب الرياض  أ

 ادارت البطلة السعودية غالية البقمية معركة  11
 الدرعية  ج عسير وزهران  ب تربه  أ

 والية العهد  انشاء دور التعليم  بناء األبراج واألسوار  توفير األمن للحجاج

 خدمة الحرمين الشريفين  العمران  التعليم  اإلدارة والحكم 
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 السؤال الثالث: أ( أملئ الفراغات بما يناسبه من خالل الكلمات المساعدة: 

 

 
 

 ........................................ االمام تركي بن عبدهللا ( من صفات1

 ( من العصور ما قبل التاريخ العصر .......................................2

 ( هو تدوين االحداث في الماضي وتفسيرها .................................3

 ....( من طرق نشر األمن في الدولة السعودية تطوير ......................4

 ( فترة ابتداء حاكم و نهايته ................................................5

 ( النداء الذي بين الحماس والفخر واالنتماء للوطن يسمى نخوة ...................................6
 

 (  هـ1240   -   ه1139( ضعي التاريخ المناسب في مكانه ) ب

  الدولة السعودية األولى عام ................................ سستتأ -1

  تأسست الدولة السعودية الثانية عام ............................... -2
 

 ضعي االسم المناسب في المكان المناسب( ج

  االمام تركي بن عبدهللا    -االمام محمد بن سعود              

 الدولة السعودية األولى هو .....................................( مؤسس 1

 ( مؤسس الدولة السعودية الثانية هو ......................................2

 

 تمت األسئلة

 تمنياتي لكم بالتوفيق 

 

 العسسنظام   الشجاعة والعدل  التاريخ
 

 العهد   العوجا  الحجري 
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 :( أمام اإلجابة الخاطئة ×( امام اإلجابة الصحيحة وإشارة )  ✓السؤال األول : أ( ضعي إشارة ) 

 خطا  وهزيمة السعوديين   نانتصار العثمانيي صفراءمن أهم نتائج معركة وادي ال 1
 صح خالص ألجل رقيه  إمن الواجب علينا تجاه الوطن الفخر به والعمل ب 2
 صح تاريخ يقدم العظة والعبرة من فوائد ال 3
 صح سنوات   10العقد يساوي  4
 صح الدرعية   المليبيد وغصيبةأطلق مانع المريدي على منطقتي  5
 صح مام محمد بن سعود بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب  رحب اإل 6
 صح قر من شعار يوم التأسيس النخلة والص 7
 صح مام محمد بن سعود التدين ومخافة هللا  من أهم صفات اإل 8
 صح من أسباب عودة الدولة السعودية انها ذات مبادئ و قيم  9
 صح معركة عسير وزهران من المعارك التي خاضتها الدولة السعودية  10
 صح أصبحت الدرعية خرابًا ودمارًا بسبب وحشية إبراهيم باشا  11
 صح ظهور البدع الخرافات قبل تأسيس الدولة السعودية األولى   12
 خطا  توفى اإلمام محمد بن سعود في مدينة تبوك  13

 

 أذكري السبب لما يلي : : )ب ( 
   .نية المعتديةبن سعود للقوات العثما ( استسالم االمام عبدهللا 1
        الدرعية أهاليلدماء حقنًا ل                           
   .العثمانية ضد الدرعية ( لم تنجح الحمالت2

 الدرعية  أهاليصمود ل                            
 

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

 عرف عهد اإلمام سعود بن عبدالعزيز بالفترة   1
 الضعف   ج الذهبية   ب التأسيس   أ
 وادي صفراء   ركةعماستمرت  2
 خمسة أيام   ج   ثالثة أيام ب أربعة أيام   أ
 كانت منطقة اليمامة قديماً مهد:  3
 لحروب  ا ج الحضارات       ب الفقر أ
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 صنفي الجوانب الحضارية للدولة السعودية األولى والثانية في الجدول التالي: ( ب

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثالث: أ( أملئ الفراغات بما يناسبه من خالل الكلمات المساعدة: 

 قصر الحكم في الدرعية بقصر:  سمى    4
 نانة الش ج سلوى  ب ك مالمص أ
 حاصرت القوات العثمانية الدرعية مدة:     5
 خمسة أشهر   ج ستة أشهر  ب ثالثة أشهر   أ
 فترة ابتداء دولة ونهايتها:  6
 زمن  ج عصر   ب حقبة   أ
 انتهت الدولة السعودية األولى بسقوط   7
 الطائف   ج مكة المكرمة  ب الدرعية   أ
 وصف بعض المؤرخين االمام سعود بن عبدالعزيز   8
 المجاهد  ج الزاهد   ب ر  يالكب أ
 على معركة الحلوة معركة  األهاليأطلق  9
 القادسية  ج الخندق   ب الروم  أ

 أصبحت مدينة ............ عاصمة الدولة السعودية الثانية  10
 الطائف   ج حائل   ب   الرياض أ

 ادارت البطلة السعودية غالية البقمية معركة   11
 الدرعية   ج عسير وزهران   ب تربه   أ

 والية العهد  انشاء دور التعليم  بناء األبراج واألسوار   توفير األمن للحجاج 

 خدمة الحرمين الشريفين   العمران   التعليم  اإلدارة والحكم 
 توفير االمن للحجاج    واالسوار األبراجبناء  اء دور للتعليم انش والية العهد
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 الشجاعه والعدل       االمام تركي بن عبدهللا  ( من صفات1

 الحجري     ( من العصور ما قبل التاريخ العصر 2

 التاريخ  ( هو تدوين االحداث في الماضي وتفسيرها 3

 العسس  ظامن     ( من طرق نشر األمن في الدولة السعودية تطوير4

 العهد  ( فترة ابتداء حاكم و نهايته 5

 العوجا    ( النداء الذي بين الحماس والفخر واالنتماء للوطن يسمى نخوة 6
 

 (    هـ1240   -   ه1139( ضعي التاريخ المناسب في مكانه ) ب

 ه1139    الدولة السعودية األولى عام   سستتأ -1

 ه 1240        تأسست الدولة السعودية الثانية عام  -2
 

 ضعي االسم المناسب في المكان المناسب ( ج

   االمام تركي بن عبدهللا     -االمام محمد بن سعود              

 االمام محمد بن سعود           ( مؤسس الدولة السعودية األولى هو1

 المام تركي بن عبدهللا ا         ( مؤسس الدولة السعودية الثانية هو 2

 

 تمت األسئلة 

 تمنياتي لكم بالتوفيق  

 

 العسس نظام   الشجاعة والعدل  التاريخ 
 

 العهد   العوجا  الحجري  
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  1444) الدور األول (  لعام  سادسالصف ال االجتماعيةلمادة الدراسات  ألولاختبار الفصل الدراسي ا اسئلة

 

 

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

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

  من أهم نتائج معركة وادي الصفراء انتصار العثمانيين وهزيمة السعوديين  1

  من الواجب علينا تجاه الوطن الفخر به والعمل بإخالص ألجل رقيه  2

  من فوائد التاريخ يقدم العظة والعبرة  3

  سنوات  10العقد يساوي  4

  أطلق مانع المريدي على منطقتي المليبيد وغصيبة الدرعية  5

  رحب اإلمام محمد بن سعود بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب  6

  من شعار يوم التأسيس النخلة والصقر 7

  من أهم صفات اإلمام محمد بن سعود التدين ومخافة هللا  8

  من أسباب عودة الدولة السعودية انها ذات مبادئ و قيم  9

  من المعارك التي خاضتها الدولة السعودية معركة عسير وزهران 10

  أصبحت الدرعية خراباً ودماراً بسبب وحشية إبراهيم باشا  11

  ظهور البدع الخرافات قبل تأسيس الدولة السعودية األولى  12

  سعود في مدينة تبوك توفى اإلمام محمد بن 13

 

 

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

 عرف عهد اإلمام سعود بن عبدالعزيز بالفترة  1

 الضعف  ج الذهبية  ب التأسيس  أ

 ركة وادي صفراء معاستمرت  2

 خمسة أيام  ج ثالثة أيام  ب أربعة أيام  أ

 كانت منطقة اليمامة قديما ًمهد:  3

 الحروب  ج الحضارات      ب الفقر أ

 سمى قصر الحكم في الدرعية بقصر:   4

 الشنانة ج سلوى  ب المصمك  أ

 حاصرت القوات العثمانية الدرعية مدة:   5

 خمسة أشهر  ج ستة أشهر  ب ثالثة أشهر  أ

 فترة ابتداء دولة ونهايتها:  6

 زمن  ج عصر  ب حقبة  أ

 انتهت الدولة السعودية األولى بسقوط  7

 الطائف  ج مكة المكرمة  ب الدرعية  أ

 الدرجة رقما الدرجة كتابة المراجع المصحح
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 العربية السعودية المملكة
 وزارة التعليم

 منطقة الرياضإدارة تعليم 
 

 

 اليوم:................................ 
 ه 14التاري    خ:......./......./....... 
 زمن اإلجابة : ساعة ونصف



 وصف بعض المؤرخين االمام سعود بن عبدالعزيز  8

 المجاهد  ج الزاهد  ب الكبير  أ

 أطلق األهالي على معركة الحلوة معركة  9

 القادسية ج الخندق  ب الروم  أ

 أصبحت مدينة ............ عاصمة الدولة السعودية الثانية  10

 الطائف  ج حائل  ب الرياض  أ

 ادارت البطلة السعودية غالية البقمية معركة  11

 الدرعية  ج عسير وزهران  ب تربه  أ
 تأسست الدولة السعودية الثانية عام  12
 ـه1249 ج ـه1240 ب ـه1139 أ

 السعودية األولىمؤسس الدولة  13
 االمام عبدهللا بن سعود ج االمام سعود بن عبدالعزيز ب االمام محمد بن سعود أ
  

 

 ب( صنف الجوانب الحضارية للدولة السعودية األولى والثانية في الجدول التالي: 

 والية العهد  انشاء دور التعليم  بناء األبراج واألسوار  توفير األمن للحجاج

 

 خدمة الحرمين الشريفين  العمران  التعليم  اإلدارة والحكم 

    

 

 من خالل الكلمات المساعدة:  االفراغات بما يناسبه امألالسؤال الثالث: أ( 

 نظام العسس  الشجاعة والعدل  التاريخ

 

 العهد   العوجا  الحجري 

 

 

 ........................................ ( من صفات االمام تركي بن عبدهللا1

 ( من العصور ما قبل التاريخ العصر .......................................2

 ( هو تدوين االحداث في الماضي وتفسيرها .................................3

 ....( من طرق نشر األمن في الدولة السعودية تطوير ......................4

 ( فترة ابتداء حاكم و نهايته ................................................5

 ( النداء الذي بين الحماس والفخر واالنتماء للوطن يسمى نخوة ...................................6

 

 

 تمت األسئلة

 تمنياتي لكم بالتوفيق 
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