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 التاريخ القديم وتاريخ األنبياء أسئلة
 اإلجابة السؤال

 السومريني ؟شوا عند نهر الرافدينمن الذين عا
 النصرانية ديانة شمال شبة الجزيرة العربية قبل اإلسالم؟

 اخلط النبطي ؟باللغةمكتوبة  في سوريا النمارةحجر 
  الربوليتاريا انية؟الث والطبقة البرجوازيين طبقتين الى الشعب يقسم

 الكادحني طبقة العمال ماذا يطلق عليهم؟
بلغة أصوهلا شهور سريانية  اللغة؟آذار شباط نيسان اسماء اخذت من 

 األرامية
 العدنانية أصول اللغة العربية تعود ألي القبائل؟

 سبأ قامت حمير على أنقاض دولة:
 اليمن عرفت باسم البالد السعيدة؟ 

ألرض وهو السبب الذي اخرج آدم القتل أول جريمة على ا
 من الجنة وتقاتلوا هابيل وقابيل بسببه؟

 احلسد

 لقسطنطينيةا اسطنبول قديًما ماذا كان مسماها؟
 قبيلة ؟طلق علىجديس اسم عن العرب كان ي

 ونس عليه السالمي النبي الذي آمن به قومه؟



 :سالميالتاريخ اإل  أسئلة
 اإلجابة السؤال

 بغداد ابو جعفر المنصور مدينة؟ مدينة بناها
 النهروان علي رضي اهلل عنه والخوارج ؟بين التي دارت  المعركة

 قلل الضرائب ماذا فعل صالح الدين األيوبي ليخمد الثورات؟ -
 جيش مؤتة ما هو الجيش الذي جهزه الرسول صلى اهلل عليه وسلم

  كر الصديقأبو ب ؟جهزه حرب المرتدين
يعة ب األوىل،قبة بيعة الع اإلسراء، :ترتيب األحداث

 .اعدسبن  سقيفة الثانية،العقبة 
 نوح عليه السالم. ؟من اولى العزم 

 الروم ؟إلىأسامة جيش ارسل 
 لشطارا ؟ النهبو  بالسرقة تميزت العباسي العصر في ظهرت فرقة

 حممد بن تومرت ؟ مؤسس دولة الموحدين بالمغرب
 طارق بن زياد فاتح األندلس؟ 

 ٦٥٦  عام؟ ةالعباسي ةسقطت الدول
 ن أيب طالبعلي ب ه؟ ويحب اهلل ورسول هاهلل ورسول هبرجل يح

 سنة 31 ة؟النبي في مك ةلبثت دعو 
 حممد بن سعد  كتاب الطبقات؟  مؤلف -

 سالميةاإلخالفة للعواصم  القاهرة وبغداد والقاهرة تشترك بماذا؟
 العباسية ةالدولو  ةالراشد ةاخلالف بين؟  ةاالموي ةمت الدولقا

 هـ 1 تاريخ معركة أحد؟
 اململوكيةالدولة  دولة قامت على انقاض الدولة األيوبية ؟ 

  بعد حصار الشعب  متى حدثت حادثة االسراء والمعراج؟*
 عام الرمادة  ؟ارتبط ستشهاد عمر بن الخطابا* 
 دخول القبائل العربية لإلسالم من نتائج صلح الحديبية؟ * 
 ع بني أمراء بيننشوب النزاع والصرا  ؟االمويةة سقوط الدول*

 أموية على احلكم



 
 
 

 الحديثالتاريخ  أسئلة
 اإلجابة السؤال

 الريدانية  ؟على مصر بعد معركة العثمانيينسيطر 
 داروين  المادية الملحد؟ صاحب النظرية

 فرنسا حتلت جيبوتي من قبل؟ ا
 شارل  ؟في عهد ثورة الفروند*
 أبراهام لينكون ن الغي الرق بأمريكا؟ م

 كريستوفر كولومبوس  األمريكيتين؟مكتشف قارة 
 إبراهيم باشا من حكم مصر بعد محمد علي باشا؟ 

 اجلامعة اإلسالمية. ؟ لمواجهة خطر االستعمار مؤسس ... الحميد الثاني عبد
 فرنسا ؟ من اطماعنها تخشى أللعراق بريطانيا استعمرت ا

 فينا  ؟العثمانية الى أسوار مدينة الدولةامتد حكم 
 بيكو سايكس ؟ ةلعثمانيا ةلتقسيم ممتلكات الدول معاهده بين فرنسا بريطانيا

 التاريخ السعودي أسئلة
 رشيد + ابنحاكم الكويت  ؟ بين معركة الصريف

 هـ35٥1   ؟سنة كم تولى فيصل بن تركي الحكم
 فيصل بن تركي  على يد؟ الثانية السعودية الدولة أسستت

 امللك عبد العزيز آل سعود عهدفي ة في ميثاق االمم المتحد الدخول ةرفضت المملك
 دهام بن دواس  ؟ة أمير نجديديء الدولة السعو ن اعدام
 عام 53 ؟مدة حكم الملك عبدالعزيز*

 ةالعيين ؟  الفعلية فيدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب  ابتدأت
 لعزيزعبد ا بن سعود  ؟األولى ةالسعودية الدولاللي ازدهرت في عهده 

 جازان ى؟ المخالف السليماني يطلق عل
 وإمارات خمتلفة دويالت ؟كانت عبارة عن نجد منطقة



 

 

 -رمحه اهلل –امللك فهد  أول من لقب بخادم الحرمين الشريفين؟ 
الرياض الذي قرر إما احلج   ضم الحجاز بعد مؤتمر؟

 القوة أو السلمب
 إبراهيم باشا لذي احرق الدرعية؟ من ا

 ه351٦ متى توفى الشيخ محمد عبد الوهاب؟ 

 غير متأكدة منها ومن دقتها أسئلة
 اإلجابة السؤال

فقد قال صلى اهلل عليه وسلم: أول من فتق لسانه 
بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سنة. 

وعلى ذلك فاللغة  .صححه األلباني في صحيح الجامع
 :الى أصلهايرجع 

 دنانيةالع

  الربتغال،ايطاليا،فرنسا،املانيا-  ؟في اوروبا بالترتيب ةالعلمي ةالنهض بدأت
 ايطاليا،الربتغال،املانيا،فرنسا-
 اإيطاليغال،فرنسا،املانيا،ترب ال- 
 افرنس،إيطاليااملانيا، الربتغال،-

 تعني تقسيم المجتمعاتاثينة و  Ethons كلمة
 ؟بحسب

  طبقي-
 عرقي-
 عنصري -
 طائفي -

 قالربا ةساح يقصد بالمسجد األقصى الذي ورد ذكره في القران 
   عينات سك العمالت

 ةللمهن كار اليهودبسبب احت ةوالحداد ةبائل العربية بالنجار عمل القلم ت
 ةاالسكندري اقليدس 

 اليمن والشام اتجهت؟ رحله الشتا والصيف 



 الصماء ةاخلريط  يستعمل؟معلم يشرح الفتوحات لطالب الثانوي 
 لىا الوصول في ماجد ابن ساعد الذي البرتغالي القائد
 ؟الهند

 فاسكو دي جاما

  سقوط االمرباطورية اليابانية-  العالم وتأثيرها ...؟ في األقوىنتيجة االحداث و  
 سقوط بريطانيا العظمى-
 استقالل امريكا عن بريطانيا -

 تفكيك االحتاد السوفييت
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة...(( سورة  )

  الكهف ،، تدل االية على ان االحداث في التاريخ ....؟
  قطعية الثبوت-
 ظنية الثبوت-
 الالحتتاج اىل مراء وجد -

 حقائق مفاهيم تعميمات ؟ األعلى الى األسفل من المعرفي الهرم 
قترح طالب طريقة لتوضيح التنوع الثقافي في العالم ا

  االسالمي ،الطريقة التي يختارها المعلم،،؟
 ةالحواري-
 ةاالستكشافي -
 


