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 مراجعة الوحدة الثالثة والرابعة الدولة السعودية األولى والثانية
 :السؤال األول

 :خط هأ/ صححي ما تحت
 لتكون عاصمة لدولة السعودية الثانية ........................   لدرعيةاستقر االمام تركي بن عبدهللا في ا .1
 .......................  سبع سنواتالدولة السعودية األولى  إلنهاءاستغرقت الحمالت العثمانية   .2
 عام ..........................   خمسوناستغرق االمام محمد بن سعود في توحيد نجد  .3
 ......................  باريس .من الجزيرة العربية بموجب معاهدة  قواتهى سحب رغم والي مصر علأ .4
 وسط الجزيرة .................   لىإحائل انتقل بنو حنيفة من ارضهم في  .5
 .......................   فيصل بن تركيم السعودي كاول من استحدث والية العهد في الح .6

 
 :التاليةالعبارات كملي  أب/ 

 يطلق على من يدير شؤون الدولة بصفة عامة في الدولة السعودية األولى مسمى .........................   .1
 القوات العثمانية من أجل منع أي محاولة لعودة الدولة السعودية إلىقام محمد بن مشاري بن معمر بتسليم االمير ..............بن سعود  .2
 جبل .............. متخفيا عن األنظار  إلىبعد ان سقطت الدرعية فر االمام تركي بن عبدهللا من القوات العثمانية ولجأ  .3
 .. بن ......... من ربيعة  قبيلة ................ من قبائل ............. إلىل سعود آتعود جذور االسرة المالكة  .4
 الدولة السعودية األولى ................  برز موارد أ .5
 برز معركة خاضتها الدولة السعودية الثانية ضد القوات العثمانية الغازية معركة .......................  أ .6
 ..................... و ...................  وجه والي مصر محمد علي باشا حمالت للقضاء على الدولة السعودية الثانية بقيادة .. .7
 

 :ج/ اختاري اإلجابة الصحيحة وضعي تحتها خط
 هـ على يد االمام 1240ثانية عام لالسعودية ا الدولةتأسست  .1
  عبدالرحمن بن تركي  (    -سعود بن تركي      -فيصل بن تركي     -) تركي بن عبدهللا     
 خضراء حجر  (  -المليبيد    -استقر بنو حنيفة قديما في مكان يعرف ب )  الغصيبة    .3
 سنوات  (   7 - سنوات   8  -سنوات   9) عادت الدولة السعودية للظهور مجددا بعد سقوطها على يد قوات الدولة العثمانية خالل اقل من    .4
  الرياض  ( -منفوحة   -الدرعية   -عيينة  اتخذها االمام تركي بن عبدهللا عاصمة للدولة السعودية الثانية )  ال .5
 

 د/ قارني بين الدولة السعودية األولى والثانية من خالل البيانات المطلوبة في الجدول:

 وجه المقارنة الدولة السعودية األولى الدولة السعودية الثانية

 المؤسس  

 سنة التأسيس  

 مركز الحكم  

 النفوذ  

 النهاية  

 

 و/ انتهت الدولة السعودية األولى بسقوط الدرعية على يد قوات محمد علي باشا من خالل الجدول أجيبي عن المطلوب:

 مدة الحصار قائد القوات السعودية قائد القوات العثمانية النتيجة أعمال التخريب في الدرعية

     
 
 
 

 
 



 :السؤال الثاني
 :عللي ما يأتيأ/ 
 وسط الجزيرة العربية؟   إلىانتقل بنو حنيفة من ارضهم في الحجاز  .1

............................................................................................................................. ...................................... 
   االسم؟تسمية خضراء حجر بهذا   .2

..............................................................  .....................................................................................................
 االسم؟تسمية وادي حنيفة بهذا  .3

.......................................................................................................................... ......................................... 
 تسمية الدرعية بهذا االسم؟  .4

.............................................................................................................................  .................................... 
 العارض في نجد؟  إلىمن شرق الجزيرة العربية  بأسرته انتقال مانع المريدي. 5

.............................................................................................................................  .................................... 
 تسمية االسرة المالكة بال سعود؟ . 6

....................................................................................................................................  ............................. 
 استغرق توحيد البلدان النجدية في عهد االمام محمد ن سعود أربعون عام؟ .7

 .............................. .............................................................................................................................  ...... 
   االسم؟ة النار بهذا ك تسمية معر .8

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

 :ب/ فسري
 لم يكن اسقاط الدولة السعودية األولى سهالً؟  .1

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

 ازدادت الهيبة السياسية والقوة العسكرية لدولة السعودية االولى بعد ضم االحساء؟  .2
.......................................................... ........................................................................................................... 

 اخفت غالية البقمية مرض زوجها الحاكم في معركة تربة؟   .3
................................................................................................ ..................................................................... 

 على ماذا يدل نشأة المدن واستقرار القبائل في وسط الجزيرة؟ .4
................................................................................................................................. .................................. 

 
   :جيبي عما يليأ /ج
 ما النتائج التي ترتبت على معركة الجمانية بين الشريف غالب والقوات السعودية؟  .1

............................................................................................................................. ........................................ 
 برز مظاهر التأسيس في الدرعية؟  أما  .2

............................................................................................................................. ........................................ 
 صفي الوضع السياسي والديني في الجزيرة العربية قبل تأسيس الدولة السعودية األولى؟ .3

............................................................................................................................. ........................................ 
 ما األهداف الرئيسة التي حققتها الدولة السعودية األولى؟  .4

 ............................................................................................................................................................... ...... 
 وضحي ذلك؟رأت الدولة العثمانية في الدولة السعودية خطرا على بقائها بعد فقدانها الحجاز فشرعت باتخاذ مسارين في القضاء عليها  .5

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

 د/ صفي بأسلوبك طريقة الجيش في عهد الدولة السعودية األولى:
................................... ............................................................................................................................. ... 

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

 و/ ما بين األق واس بعض معارك الدفاع انسبي المعركة للقائد الذي شارك فيها:
الشيط  -وادي الصفراء  -الطائف  -طبب  -الجمانية   -تربة  -وادي زهران  -الشيط   -المدينة المنورة    )                       )  

ي عثمان المضياف  سعود بن عبدالعزيز  طامي بن شعيب  س بخروش بن عال  غالية البقمية  الشريف غالب  عبدهللا بن سعود    
       

 

 

 إعداد المعلمة/ بدرية آل عاطف


