
من خالل دراستك للوحدة الرابعة أجيب عما يلي :  

۱- متى قامت الدولة السعودية الثانية ؟ومن هو مؤسسها ؟ 

۲- ما عاصمة الدولة السعودية الثانية ؟  

۳- كيف ظهرت شخصية تركي بن عبدالله ؟ وأين اختبئ ؟ وما احللم الذي كان يترقب له  ؟  

٤- اضربي مثال على صور التالحم في سيرة اإلمام تركي وهو يعيد تأسيس الدولة ؟ 

٥- حتدثي عن دور اإلمام تركي بن عبدالله في إعادة تأسيس الدولة ؟ 

…  ما سبق إجابته صفحة ) ۱۱٦ ( … 

٦- كيف توفي تركي بن عبدالله ؟ومن تولى احلكم من بعده ؟ 

۷- علل زيادة نفوذ الدولة السعودية الثانية بعد تولي فيصل بن تركي احلكم ؟ 

۸- تتبع احلملة املصرية األولى التي بعثها محمد علي باشا من حيث :

۹- أكمل اجلدول التالي :  

 … ما سبق إجابته صفحة ) ۱۱۷ ( … 

۱۰- تتبع احلملة املصرية الثانية التي بعثها محمد علي باشا من حيث :  

۱۱- فسري لم يدم حكم خورشيد باشا طويال في شبه اجلزيرة العربية ؟  

۱۲- فسري وجه اإلمام فيصل بن تركي أنظاره نحو األحساء في فترة حكمه الثانية ؟  

 … ما سبق إجابته صفحة ) ۱۱۸ ( … 

                       نتائجها                           موقف فيصل بن تركي       القائد

                                                                   معركة الحلوة 

                   النتيجة                   املوقع                     القائد

   ما قام به قبل وصول          القائد 
         الرياض 

 ما قام به بعد وصول 
      الرياض

      نتائج املعركة أشهر معركة بني الطرفني 



۱۳- من خالل دراستك لنهاية الدولة السعودية الثانية أجيب :  

۱٤- أوجد الفرق بني املعركتني التالية :  

               سبب  
النزاع بني أنباء فيصل بن تركي

   أشهر املعارك بني الطرفني 

ما اآلثار السلبية للنزاع بني أبناء 
         فيصل بن تركي 

   متى هدأ الصراع بني أبناء 
         فيصل بن تركي

   ما ردة فعل ابن رشيد بعد 
  تحرك أبناء سعود ضد عمهم 
        اإلمام عبداهلل عام ١٣٠٥

 ما سبب عودة ابن رشيد لحصار 
الرياض عام ١٣٠٨ هـ وما نتيجة 

ذلك .

                     معركة حريمالء عام ١٣٠٩ هـ                                معركة املليداء

القادة : القادة :  

النتائج : النتائج :  


