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 هـ4114الفصل األول لعام  الدراسات االجتماعية والمواطنةأسئلة شاملة لمادة           

 التاريــــخ ( ) دة األولىـــــالوح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي :/ 4س

 : من فوائد التاريخ -4

 يعزز العصبية القبلية -ج يسخر من األقوام -ب يقدم العضة والعبرة -أ

 :يعني (عصر)مدلول المصطلح التاريخي  -2

 فترة نهاية وبدابة دولة -ج  مدى الحياة -ب فترة بداية حاكم -أ

 :يعني( عهد )مدلول المصطلح التاريخي  -3

 مدى الحياة -ج فترة بداية ونهاية حاكم  -ب في زمن محدد   -أ

 :يعني (فترة\مدة )مدلول المصطلح التاريخي  -1

 مدى الحياة -ج فترة بداية ونهاية حاكم -ب في زمن محدد  -أ

 :يعني    (رـالده)مدلول المصطلح التاريخي  -5

 مدة حياة كاملة أو زمن -ج  فترة بداية ونهاية حاكم -ب  في زمن محدد  -أ

 يعني :   (الحقبة )مدلول المصطلح التاريخي -6

 حياة كاملة أو زمنمدة  -ج قسم كبير من الزمن   -ب  في زمن محدد  -أ   

 :يعني    (رنـالق )مدلول المصطلح التاريخي -7

 مدة حياة كاملة أو زمن - ج فترة بداية ونهاية حاكم -ب  سنة   111-أ    

 يعني    (العقد )مدلول المصطلح التاريخي -8

 سنوات 11 -ج فترة بداية ونهاية حاكم -ب في زمن محدد  -أ

 .............العصرمن أمثلة عصور ما قبل التاريخ  -9

 البرونزي -ج الحديدي  -ب الحجري -أ

 :من أمثلة عصور القديمة  العصر -41

 البرونزي -ج األثري  -ب الحجري -أ   

 من أمثلة العصور اإلسالمية -44

 العصرالذهبي -ج العصر السعودي -ب عصر صدر اإلسالم -أ  

 من أمثلة العصور الحديثة -42

 الدولة األموية -ج  األيوبيةالدولة  -ب العصر السعودي -أ

 في عصر 01إلى  53حدثت خالفة علي بن أبي طالب سنة  -43

 صدر اإلسالم -ج العصور القديمة -ب الدولة األموية -أ 

 هـ في العصور 1535-1511عهد الملك عبدالعزيز -10

 القديمة -ج الحجرية  -ب الحديثة -أ

 العصرهـ في 01 - 01خالفة معاوية بن أبي سفيان -13

 المملوكي -ج األموي  -ب  العباسي   -أ

 :حدثت عصور ما قبل التاريخ ثم جاء بعدة-10

 العصر الحديث -ج العصور القديمة -ب العصور الحديثة  -أ
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  :ضعي صح أو خطأ أمام العبارات التالية / 2س

 (   من فوائد التاريخ يعزز الهوية الوطنية )   -
 (     عصر يعني فترة بداية حاكم ) التاريخي مصطلح المدلول  -
 (      عهد يعني مدى الحياة  ) التاريخي مصطلحالمدلول  -
 (    فترة يعني في زمن محدد )  \مدة التاريخي مصطلح المدلول  -
 (      الدهر مدة حياة كاملة أو زمن)  التاريخيمصطلح المدلول  -
 (      )  منالز الحقبة يعني قسم كبير من التاريخيمصطلح المدلول  -
 (      سنوات )  11القرن يعني   التاريخي  مصطلحالمدلول  -
 (       سنة ) 111العقد يعني  التاريخي  مصطلحالمدلول  -
 (      من أمثلة عصور ما قبل التاريخ العصر الحجري )  -
 (       من أمثلة عصور القديمة  العصر الكبير ) -
 (       من أمثلة العصور اإلسالمية العصر العباسي )   -
 (       من أمثلة العصور الحديثة الدولة السعودية ) -
 (      في العصر القديم)  01إلى  53حدثت خالفة علي بن أبي طالب سنة  -

 (    هـ في العصور الحديثة )  1535-1511عهد الملك عبدالعزيز  -
 (       هـ( في العصر العباسي )01 -01خالفة معاوية بن أبي سفيان ) -
 (      ) العصر اإلسالمي حدث قبل العصور القديمة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكملي ما يأتي :/ 3س 

 من فوائد التاريخ -
 .....................................و...   .........................................

 ..............................................و................و.......................

 ........فترة يعني ............................ \مدلول المصطلح التاريخي مدة -

 ..............................عهد يعني........... التاريخي مصطلحالمدلول  -

 ......عصر يعني................................. التاريخيمصطلح المدلول  -

 .الدهر يعني ..................................... التاريخي مصطلحالمدلول  -

  .....................................الحقبة يعني  التاريخيمصطلح المدلول   -

 ..................................القرن يعني ..... التاريخيمصطلح المدلول  -

 ..................................العقد يعني ...... التاريخي مصطلحالمدلول  -

 .........من أمثلة عصور ما قبل التاريخ العصر............................... -
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 ......................................من أمثلة عصور القديمة  العصر.......... -
 من أمثلة العصور اإلسالمية..................................................... -
 من أمثلة العصور الحديثة........................................................ -
 .......في عصر........... 01إلى  53حدثت خالفة علي بن أبي طالب سنة  -
 هـ يعتبر في العصر .................... 1535-1511عهد الملك عبدالعزيز  -
 هـ( في العصر .........................01 -01خالفة معاوية بن أبي سفيان ) -
 . ........................... قبل التاريخ ثم ر ماو:عص التاريخية  ترتيب العصور -

 ثم..............................ثم........................

 

 

 تم بحمد الله وتوفيقة



 هـ4114الفصل األول لعام  الدراسات االجتماعية والمواطنةأسئلة شاملة لمادة  

 تأسيس الدولة السعودية األولى() لثانيةالوحدة ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي :4س     

 الحالة السياسية للجزيرة العربية قبل مجيء الدولة السعودية-1

متفككة ومنقسمة وتحت نفوذ عدة  -أ
 دول

 قوية -ج مترابطة  -ب

 :وغياب األمن وضعف االقتصاد لذلك كانت بحاجة إلى كانت شبه الجزيرة العربية في تفكك وحروب -2

 حروب ومعارك -ج تدخل نفوذ اجنبي  -ب دولة وحكومة قوية موحدة  -أ 

 سميت الدرعية بهذا االسم نسبة إلى : -3

 داللة على الشجاعة -ج اسم الدروع وهو فرع من قبيلة بني حنيفة -ب الدرع القوي -أ

 الجزيرة العربية قبل مجيء الدولة السعودية هو:من أسباب الضعف العلمي في شبة  -1

 غياب التجارة -ج انتشار االمراض -ب انتشار الجهل  -أ

 :من جهود األمام محمد بن سعود في تأسيس الدولة السعودية األولى -5

 قتال المرتدين -ج تأمين طرق التجارة والحج-ب هدم أسوار الدرعية -أ

 :محمد بن عبدالوهاب من أهداف الدعوة اإلصالحية للشيخ -6

 قطع الطرق عن الحجاج -ج تمهيد طرق التجارة  -ب القضاء على البدع والخرافات  -أ

 :من أئمة الدولة السعودية األولى اإلمام -7

 عبدالعزيز بن محمد-ج سعود بن عبدالله  –ب عبدالله بن تركي -أ

 من صفات اإلمام محمد بن سعود: -8
 التسلط -ج الظلم –ب الحكمة والقيادة-أ

 هـ كانت بقيادة4244الحملة العثمانية الثانية التي تصدى لها اإلمام عبدالعزيز بن محمد عام  -9

 الكيخيا -ج ثويني بن عبدالله –ب  عبدالله بن ثويني -أ

 عرف عهد اإلمام سعود بن عبدالعزيز بالفترة-41

 الظالمة -ج  الذهبية –ب  الكبيرة -أ

 عبدالله بن سعود أمام الحملة العثمانيةمن أسباب استسالم اإلمام  -44

 خطه محنكة -ج  حقناَ للدماء –ب  خوفه على نفسة  -أ

 :من أسباب نهاية الدولة السعودية األولى -42

 ضعف العلم - ج ضعف التجارة -ب ضخامة جيوش العثمانيون  -أ

 هـ4226خسر الجيش العثماني في معركة وادي الصفراء  -43

 رجل 1111 -ج رجل 151-ب  رجل 111 -أ

 :كان الجيش السعودي في  معركة تربة بقيادة -41

 اإلمام سعود بن عبدالعزيز -ج اإلمام محمد بن سعود-ب غالية البقمي -أ

 :من أسباب سقوط الدرعية -45

 انتشار األمراض  -ج خيانة إبراهيم باشا للعهد –ب تهاون أهلها -أ



 العبارات التالية :ضعي إشارة صح أو خطأ أمام  /2س  

 (       كانت شبة  الجزيرة العربية بعضها يخضع للنفوذ العثماني )  -4

كانت شبه الجزيرة العربية في تفكك وحروب وغياب األمن وضعف االقتصاد لذلك كانت بحاجة  -2

 (      إلى  دولة و حكومة قوية موحدة ) 

 (    سمية الدرعية بهذا االسم نسبة إلى الشجاعة   )   -3

انتشار  ية قبل مجيء الدولة السعودية هون أسباب الضعف العلمي في شبة الجزيرة العربم -1

 (      وعدم توفر مدارس ) والبدع والخرافات والضعف الديني الجهل 

 (      )لة السعودية األولى ترحيل المغولمن جهود األمام محمد بن سعود في تأسيس الدو -5

من أهداف الدعوة اإلصالحية للشيخ محمد بن عبدالوهاب العودة إلى التوحيد وفق القرآن الكريم  -6

 (    والسنة )   

 (    من أئمة الدولة السعودية األولى اإلمام االمام محمد بن سعود )   -7

 (      من صفات اإلمام محمد بن سعود حبة للظلم ) -8
   (  ) وكانت بقيادة الكيخياعليهـ 4214ة العثمانية األولىاإلمام عبدالعزيز بن محمد للحملتصدى  -9

لى في عهد اإلمام سعود بن عبدالعزيز تشمل معظم شبه الجزيرة وأصبحت الدولة السعودية األ -41

العربية تحت راية التوحيد والدولة الموحدة معيدة بذلك المنطقة إلى ما كانت علية الدولة في العهد 

 (         شدة ) النبوي والخالفة الرا

 (      ) استسلم اإلمام عبدالله بن سعود أمام الحملة العثمانية حماية ألبناء وطنه-44

 (       تفرق حكام الدولة ) من أسباب نهاية الدولة السعودية األولى -42

 (      انتصرت القوات السعودية في معركة وادي الصفراء )  -43

 (     هـ )  4228انهزمت القوات السعودية في معركة تربة  -41

 (    من أسباب سقوط الدرعية خيانة اإلمام عبدالله باشا للعهد )   -45

 

 أكملي الفراغات التالية بما يناسبها :/ 3س

تحت كانت بعض  أجزاء شبة الجزيرة العربية قبل مجيئ الدولة السعودية  -1

 ................... ...............وبعضها خاضع لـ...............................نفوذ............

كانت شبه الجزيرة العربية في تفكك وحروب وغياب األمن وضعف االقتصاد لذلك كانت بحاجة إلى  -2

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

 .......................................................و.....................بسبب االسمسميت الدرعية بهذا  -3

ي من أسباب الضعف العلمي في شبة الجزيرة العربية قبل مجيء الحكم السعود -1

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

........................ ................من جهود األمام محمد بن سعود في تأسيس الدولة السعودية األولى.... -5

 .........................و......................

 .............................و..................هاب:........من أهداف الدعوة اإلصالحية للشيخ محمد بن عبدالو -6

 

 



عندما وصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية رحب اإلمام محمد بن سعود بناًء على وصية زوجته  -7

 موضي بنت سلطان وقد دار بينهما حوار :

 .............................اإلمام محمد بن سعود: أبشر ببالد خير من بالدك وأبشر بـ..........

الشيخ محمد بن عبدالوهاب :وأنا أبشر بـ.................................وهذه كلمة ال إله إال الله من تمسك بها  

 وعمل بها ونصرها ملك بها البالد والعباد وهي كلمة التوحيد .

 ..............................................و............................. األولىأئمة الدولة السعودية من أبرز  -8

 

 .................................................و..................من صفات اإلمام محمد بن سعود:............. -9

 .................تصدى اإلمام عبدالعزيز بن محمد للحمالت العثمانية وكانت الحملة األولى بقيادة .......... 

هـ أما الحملة الثالثة كانت بقيادة 4244عام .نت بقيادة .................هـ والحملة الثانية كا4214عام 

 هـ4243..........عام ..............

عرف عهد اإلمام سعود بن عبدالعزيز بـالفترة ................للدولة السعودية األولى وذروتها , و وصفه -41

.................فقد أصبحت الدولة السعودية األولى تشمل معظم شبة الجزيرة العربية المؤرخين بـ......

كما قد   ...و..................م األمن واالستقرار في .....تحت راية التوحيد والدولة الموحدة , وأعاد اإلما

 للحجاج والمعتمرين المساندة وكل ما يحتاجون.   

 ............................و........اإلمام عبدالله بن سعود أمام الحملة العثمانيةمن أسباب استسالم  -44

 من أسباب نهاية الدولة السعودية األولى : -42

 ..........................................و......................................................

هـ بين العثمانيين بقيادة .................وبين الدولة السعودية األولى بقيادة 4226حدثت معركة وادي الصفراء  -43

 وكانت نتيجتها انتصار ............................................................ ..........................

وكانت نتيجة المعركة هـ بين العثمانيين الدولة السعودية األولى 4228حدثت معركة تربة   -41

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

هـ بين العثمانيين وبين الدولة السعودية األولى وحدثت فيها 4231  -4228حدثت معارك عسير ووادي زهران  - 45

بكل شجاعة  .........................و.....معارك شديدة انتصر فيها ..................وقد قاتل فيها األبطال ............

  .........هـ بين العثمانيين بقيادة ....4233إال أن تم أسرهم وقتلهم مقبل العثمانيين حدثت معركة الرس في القصيم 

 ....................وبين الدولة السعودية األولى بقيادة .............

 .......................... أشهر ونصف وكانت نتيجتها 3استمر فيها الحصار  -46 

هـ بين العثمانيين وبين الدولة السعودية األولى حيث اشعلت النيران 4233حدثت معركة النار في الدرعية   -47  

 ........................بالمزارع وكانت نتيجتها ..............

 :....................................................................................من أسباب سقوط الدرعية  -48   

 

 

 



 

 أمامك خارطة للملكة حددي عليها حدود وامتداد الدولة السعودية األولى:/ 1س

 

 

 

 

 

 

 انتهت بحمد لله وتوفيقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


