
  

                   .{ من أي قبيله ينتمي ابو بكر الصديق } تيّم 

                                                                             

 { من أي قبيله ينتمي عمر بن الخطاب } بني عدي 

 

 { من أي قبيلة ينتمي عثمان بن عفان }قريش

ابي طالب } بني هاشممن أي قبيلة ينتمي علي بن    } 

 

- سنة ١٣ولد عمر بن الخطاب } بعد عام الفيل ب   } 

 

 { رافق النبي في هجرته من مكة الى المدينة } ابو بكر الصديق-

 

 { الذي بعثه النبي ألهل المدينة ليقرئهم القران بعد البيعة االولى } مصعب بن ُعمير 

 

- د هجرته } مئة ناقةالجائزة التي اعلنتها قريش لمن يحضر النبي بع  } 

 

 { بعد وصول الرسول مهاجرا الى المدينة نزل في دار } ابو أيوب األنصاري -

 

 {بعد وصول ابي بكر الصديق مهاجرا الى المدينة نزل في دار}خبيب بن إساف ١

 

 {وقعت مؤاخاة بعد الهجرة بين } المهاجرين واألنصار -

 

 {سمي من اسلم من أهل المدينة } االنصار-

 

 {عدد هجرات المسلمين الى الحبشه } هجرتان- 



 {المراد بالمعراج } صعود النبي للسماء -

 { الذي عذبته قريش بسبب إسالمه } بالل بن رباح

 

 { قاتل أمية بن خلف ' راس الكفر ' } بالل بن رباح 

 

 { الصحابي الذي حضر نائبا عن االنصار في غسل النبي } أوس بن خولي -

 

الرسول اجتمع المسلمين ليختاروا خليفه الرسول في } سقيفة بني ساعدةبعد وفاة  -  } 

 

 { بدا ابو بكر الصديق خالفته ب } إنفاذ جيش اسامة بن زيد -

 

 { اختار ابي بكر عمر من الخطاب خليفة من بعده بسبب } أهليته للخالفة 

 

جابنزل القران موافقا لعمر بن الخطاب في } تحريم الخمر ، وفرض الح -  } 

 

 { لتحقيق اكبر قدر من العداله رأى عمر ان } ان يفصل القضاء عن سلطة الوالي 

 

 {لقب عمر بن الخطاب ب } الفاروق.

 

 { من قبائل اليهود في المدينة } بني النضير

 

 {دفن النبي في بيت } ام المؤمنين عائشة 

 

 { رضع النبي في } بادية بني سعد -

مكة } عمرو بن لحى الُخزاعياول من ادخل األصنام الم    } 



 { عدد االلوية التي عقدها ابي بكر لفتح الشام } أربعة

 

 { كان عمر أنس بن مالك حين توفي النبي } عشرين سنة 

 

 { رسول ابو بكر الصديق الى اليمن } أنس بن مالك

 

 

 { جعل عمر بن الخطاب الخالفة من بعده } شورى في ستة من أصحابه

- الخلفاء الراشدين جميعهم } ثالثين سنةمدة حكم   } 

 

 { أطول الخلفاء الراشدين مدة في الخالفة } عثمان بن عفان-

 

رضي هللا عنه-قاتل مسيلمة الكذاب } وحشي بن حرب  - -} 

 

 { في معركة العقرباء استشهد الكثير من حفظة القران فأمر ابو بكر ب } جمع القران وكتابته في مصحف-

 

- ه١١ابو بكر الصديق في } ربيع االول سنة تمت مبايعة   } 

 

 { مكث علي بن ابي طالب يجمع القران بعد وفاة الرسول } أربعين ليلة 

 

 { من نتايج حملة اسامة بن زيد في مؤته } انتقام المسلمين لموتاهم، ورجوع القبائل العربية عن االرتداد 

 

هجري٢رمضان سنة ١٧حدثت غزوة بدر }  - } 

 

هجري ٣شوال سنة  ٧ة احد } حدثت غزو - } 



 

- هجري ٥حدثت غزوة الخندق او غزوة األحزاب } شوال سنة  } 

 

 {الذي قتل عمر رضي هللا عنه } مجوسي -

 

 { توفي ابو طالب بعد وفاة } خديجة -

 

 { اول هزيمة للمسلمين امام الفرس  بسبب مخالفه القائد لمشورة جنوده ، كان القائد هو } ابو عبيد الثقفي -

 

 { كانت هذه المعركة التي قادها ابو عبيد وانهزم بها المسلمين } معركة الجسر --

 

آالف قتيل وغريق ٤قررت خسائر المسلمين بموقعه الجسر }  -  } 

 

 { سميت هذه الموقعة بيوم األعشار الن كل مسلم قتل عشره من الفرس وانتصر المسلمين } البويب-

 

- البويب } المثنى بن حارثةكان قائد المسلمين في معركة   } 

 

ه انتصر المسلمين بقيادة سعد على الفرس في معركة } المدائن١٦في عام   } 

 { سميت الدولة األموية بهذا االسم نسبة الى } أمية بن عبد شمس بن عبد مناف -

 

 { مؤسس الدولة األموية وأول خلفائها } معاوية بن ابي سفيان 

 

لحسن بن علي عن الخالفة لمعاوية بن ابي سفيان } عام الجماعةسمي العام الذي تنازل فيه ا  } 

 

ه ١٣٢ه _٤١مدة الدولة األموية } من عام   } 



 

 { عاصمة الدولة األموية في عهد معاوية بن ابي سفيان } دمشق 

 

 { عواصم الدولة االسالمية منذ عهد النبي حتى العهد األموي } المدينة _الكوفة _ دمشق

 

قام بنقل عاصمة الدولة االسالمية من المدينة الى الكوفة } علي بن ابي طالب الخليفه الذي  } 

 

 { من اهم اعمال معاوية }نظام البريد _انشاء ديوان الخاتم 

 

عرف بانه المؤسس الثاني للدولة األموية استقرت الدولة األموية في عهده وقضى على الثورات الداخلية وتغلب على  

ن مروانالروم } عبدالملك ب  } 

 

 { اول خليفه سك النقود االسالميه وضربها باللغة العربية } عبدالملك بن مروان 

 

 { باني الجامع األموي بدمشق } الوليد بن عبدالملك

 

 { اتسعت رقعه الدولة االمويه في عهده الى الصين شرقا واألندلس غربا } الوليد بن عبدالملك -

 

بخامس الخلفاء الراشدين بسبب عدله وزهده } عمر بن عبدالعزيزخليفه عباسي لقبه المؤرخون  -  } 

 

 { سمي العصر األموي بعصر } الفتوحات االسالمية -

 

 { فتحت جزيرة قبرص ومدينة هرقلة وعمومية في عهد } معاوية بن ابي سفيان -

 

 { باني مدينة القيروان } عقبه بن نافع -



noona 

 

} طارق بن زياد تم فتح األندلس على يد القائد -  } 

 

 { تم فتح بالد ماوراء النهر على يد } قتيبة بن مسلم الباهلي -

 

 { تم فتح بالد السند على يد } محمد بن القاسم الثقفي -

 

 { انتهت الدولة االمويه وقتل اخر خلفائها مروان بن محمد على يد العباسيين في معركة } الزاب الكبير -

 

الى } العباس بن عبد المطلبتنتسب الدولة العباسية  -  } 

 

ه٦٥٦ه حتى ١٣٢مدة حكم الدولة العباسية } من  -  } 

 

 { الخليفه العباسي الذي بنى مدينة بغداد } ابو جعفر المنصور -

 

 { اول قوة ظهرت في عهد العباسيين } البويهيين -

 

 { استحدث نظام الوزاره في العصر } العباسي -

 

ظهور منصب } قاضي القضاهشهد عصر هارون الرشيد  -  } 

 

 } تم تعريب الدواوين في عهد الخليفة } عبد الملك بن مروان -

 

 { يعتبر المؤسس الحقيقي للدولة العباسية } ابو جعفر المنصور -



 

مرت الدولة العباسية في قيامها بمرحلتين } سريه في الحميمة خوفا من األمويين ، و جهريا بإعالن القائد ابو مسلم  -

 { الخراساني قيام الدولة العباسية

 

 { باني مدينة سامراء في العراق } المعتصم باهلل -

 

 { اعتمد الخليفة المعتصم على العنصر } التركي -

 

 

 { من عوامل ضعف عناصر الفرس واالتراك

 

ه { على يد } المغول بقيادة زعيمهم هوالكو٦٥٦سقطت الدولة العباسية عام }    } 

 

ي كادت ان تقضي على الدولة األموية } عبدهللا بن الزبيرالشخصية الت -  } 

 

 { صفة الحكم في الدولة األموية } وراثي -

 

 { اول من طبق نظام الوراثة في الخالفة االسالميه } معاوية -

 

 { أوصى معاوية بالخالفة من بعده } البنه يزيد بن معاوية -

 

ه٦٠توفي معاوية بن ابي سفيان عام }  -  }  

 

  { ظهرت العصبيه القبلية في العصر } األموي -

 



 {جرت محاوالت لفتح القسطنطينية في عهد } الخليفه معاوية بن ابي سفيان ، ثم الخليفه سليمان بن عبدالملك -

 

 {تنازل الحسن بن علي عن الخالفة لمعاوية بسبب } حقنا وحفظا لدماء المسلمين ، وسمي ذاك العام بعام الجماعة -

 

ئد مسلم نشر االسالم في اسبانيا } طارق بن زيادقا -  } 

 

 { استشهد الحسين بن علي في معركة } كربالء -

 

 { قضى هارون الرشيد على البرامكة بسبب } االستبداد بامور الرعية ، ومواالتهم لخصوم العباسيين

 

عهد الخليفه } هارون الرشيدالعصر الذهبي للدولة العباسية؛ حيث وصلت الدولة أقصى قوتها واتساع لها في  (1  

 

 { مؤسس الدولة العثمانية } عثمان بن أرطغرل

 { قامت الدولة العثمانية في } اسيا الصغرى 

 { تنتسب الدولة العثمانية الى } قبيله تركية كانت تعيش في تركستان ثم هاجروا الى اسيا الصغرى 

 

 { مؤسس الفرقه االنكشارية } اورخان بن عثمان بن أرطغرل 

  { فاتح مدينة ادرنة وجعلها عاصمة الدولة العثمانية وبذلك نقل العاصمة الى أوروبا }مراد االول 

 { حاكم عثماني لقب بالصاعقة وهزم المغول } بايزيد االول 

 

 { حاكم عثماني فتح القسطنطينية وجعلها عاصمة الدولة العثمانية وسماها اسالم بول } محمد الثاني الفاتح -

عثماني ضم الحجاز وأول من سمى نفسه خادم الحرمين الشريفين ولقب بأمير المؤمنين  } سليم االولحاكم    } 

 

هجري وانتهت بضم الشام في عهد الخليفه } سليم االول٩٢٢وقعت معركة مرج دابق في عام    } 

}سليم االول هجري وانتهت بضم مصر وتسليم الحجاز)سلميا( في عهد٩٢٣وقعت معركة الريدانية في عام  -  } 



 

هجري ونتج عنه ضم األحساء والسيطرة على الخليج العربي                   في  ٩٤١حصل ضم العراق في عام  -

 . {عهد } سليمان القانوني

 

اخر السالطين العثمانيين األقوياء وصلت الدولة في عهده الى فينا عاصمة النمسا ولقب بالقانوني النه وضع  -

للدولةقوانين منظمة   

  { سليمان االول القانوني }

 

- هجري وانتصر العثمانيين } معركة جالديران ٩٢٠حدثت معركة بين الصفويين والعثمانية عام   }  

هجري { على يد } مصطفي كمال  ١٣٤٢ -م ١٩٢٤سقطت الخالفة االسالميه العثمانية في تركيا عام }  -

 {أتاتورك

نية } مفتي الدياراعلى مراتب الدين في الدولة العثما -  } 

 

  { ينتسب ال سعود الي } بني حنيفة -

 

هجري ١٢مؤسس االسرة السعودية هو }  سعود بن محمد بن مقرن الذي تولى إمارة الدرعية في القرن  -  } . 

 

هجري بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب ١١٥٧الدولة السعودية االولى تبدأ من } اتفاق الدرعية سنه  -  }  

 

هجري على يد القوات العثمانية ١٢٣٣السعودية االولى انتهت عام }  الدولة -  } 

 

هجري على يد تركي بن عبدهللا ١٢٤٠الدولة السعودية الثانيه تبدأ من سنة }    } 

 

هجري ، على يد أمير حائل محمد عبدهللا الرشيد عندما استولى على  ١٣٠٩الدولة السعودية الثانيه انتهت عام }  -

  الرياض

هجري { انتهت على يد العثمانيين ١٢٣٣_ الى  ١١٥٧لدولة السعوديه االولى }من ا -  

 



هجري { انتهت على يد ابن رشيد١٣٠٩_ الى ١٢٤٠الدولة السعودية الثانية }من   -  

 

هجري  الى االن ١٣١٩الدولة السعودية الثالثه من تحرير الرياض على يد الملك عبدالعزيز } -  } 

 

هجري في العيينة ١١١٥بن عبدالوهاب عام ولد الشيخ محمد  -  . 

 

 { بدا الشيخ اول دعوته في } حريمالء-

 

 { الف الشيخ محمد بن عبدالوهاب كتابه التوحيد في } حريمالء -

 

 { بدا الشيخ بتطبيق دعوته العمليه حيث هدم االبنيه والقباب على القبور وأقام الحدود في } العيينة -

 

اعد الشيخ في تطبيق دعوته العمليه هو } عثمان بن معمرأمير العيينة الذي س -  } 

 

 { أمير األحساء الذي حرض عثمان بن معمر على الشيخ } سليمان بن عريعر -

  نزل الشيخ في الدرعيه عند ضيافة } ابن سويلم { وهناك التقى باإلمام محمد بن سعود -

 

مير محمد بن سعودأطراف اتفاق الدرعيه } الشيخ محمد بن عبدالوهاب واأل -  } 

 

 

 { أطراف اتفاق الدرعيه } الشيخ محمد بن عبدالوهاب واألمير محمد بن سعود

 

هجري١١٥٧تم اتفاق الدرعيه عام }  -  } 

 

 ,{ ينص اتفاق الدرعيه على }التعاون لنصرة دين هللا ، وان اليرحل الشيخ من الدرعيه -



 

هجري { بعد ان انتصرت دعوته ١٢٠٦توفي الشيخ محمد بن عبدالوهاب عام }  -  . 

 

 { امتدت الدولة السعوديه االولى الى الخليج وعمان في عهد } عبدالعزيز بن محمد بن سعود -

 

 { بلغ اتساع الدولة السعوديه االولى أوجه في عهد } عبدالعزيز بن محمد بن سعود-

 

 { ساد البالد بعد نهاية الدولة السعوديه االولى } اضطراب األمن-

 

 { حكم االمام فيصل بن تركي البالد على } فترتين منفصلتين -

 

 { قامت الدولة السعودية الثالثه بعد } دخول الرياض على يد الملك عبدالعزيز-

 

 { تم االستيالء على حائل بعد استسالم } محمد طالل الرشيد -

 

 { ضمت عسير بعد معركة } حجلة.-

 

١٣٤٠ضمت حائل للدولة السعوديه عام } } 

هجري ١٣٤١ضمت عسير للدولة السعوديه عام }  -  } 

 

- { دخلت القصيم تحت حكم الدولة السعوديه١٣٢٤معركة روضه مهنا عام }   

 

 

 { نتايج معركة روضه مهنا } قتل ابن رشيد، وخروج األتراك من القصيم

 



١٣٢٤ولد الملك فيصل عام } -  } 

 

- يازار الملك فيصل في صغره دوله اجنبيه هي } بريطان  } 

 

 { كان المخالف السليماني ) جازان( خاضعا لحكم } األدارسة 

 

 { انتشر قبل قيام الدولة السعوديه المذهب } الحنبلي -

 

 { اتبع نظام القضاء في عهد الملك عبدالعزيز المذهب } الحنبلي-

 

 { من نتايج معركة تربة } فتح الطريق لدخول مكة-

 

، بقيادة مبارك  ١٣١٨عبدالعزيز بتراجع عن حصار المصمك } معركة الصريف، عام المعركة التي جعلت الملك 

 { الصباح

 

في الكويت ١٣١٩ولد الملك سعود عام } -  } 

 

- هجري ١٣١٩انتهت ملحمة الرياض الكبرى في يوم } خمسه شوال عام   } 

 

 { قسم الملك عبدالعزيز رجاله لفتح الرياض الى } ثالث مجموعات -\

 

- شوال  ٥عه التي فتحت الرياض وقتلت عجالن عامل ابن رشيد } مجموعه الملك عبدالعزيز في يوم ،المجمو

هجري ١٣١٩  }  

 } قاد الربيع العربي ومكافحة ااٍلرهاب الملك } عبدهللا -

 

- } الملك سلمان ١٤٣٦جمادي الثاني  ٥قاد عاصفة الحزم   } 



 

- لي في وزاره واحدة هي وزارة التعليم } الملك سلماندمجت وزارة التربيه والتعليم ووزارة التعليم العا  { 

 

اطلق الملك عبدهللا } مبادرة السالم العربي ٢٠٠٢عام  -  { 

 

 { اول هجرة للملك عبدالعزيز وكان الغرض منها توطين البادية } هجرة االرطاويه.-

 

 { الملك الذي وضع الخطة الخمسيه } الملك فيصل -

 

هجري١٣٥١ة ألعربيه السعوديه وهو اليوم الوطني للملكة } االول من الميزان تم تسمية البالد المملك -  } 

 

 

 { كتاب المغازي مؤلفة العالم } الواقدي _

 

  { علم النميات يقصد به } النقود والمسكوكات االسالمية -

 

 { بني قريظه تامروا على } الرسول عليه الصالة والسالم _

 

_ جديد } الرسول هو الذي انزل له كتاب وشرع مستغلرسول لم يوح هللا اليه بشرع   } 

 

 { رسول ارسل على اهل نيوى }يونس _

 

 

 

 { علم االنساب للعالم } هشام بن محمد السائب الكلبي _



 { حدثت معركة ذات الصواري في عهد الخليفة } عثمان بن عفان _

 { تم القضاء على حركة الخوارج على يد  } هارون الرشيد_

 

العثمانيون من الحصول على مصر وادخالها لالراضي الدولةالعثمانية في عهد السلطان } سليم االولتمكن  _  } 

 

من نتائج معركة عين جالوت } تحرير الشام من المغول ، وتحقيق الوحدة بين الشام ومصر ، وحمود القوى _

 { المخالفة للمماليك كااليوبيين ، وانتصار االسالم على الوثنية

 

 

 

_ التغيرات التي طرات على منصب الخالفة في عهد المماليك } لم يكن وراثي بل ألكثرهم شجاعه واقدام اهم  } 

 { ماهو اسم زعيم بني خالد الذي امر باخراج محمد بن عبدالوهاب } سليمان بن عريعر_

 } ماهو المذهب الذي كان منتشر في نجد قبل مذهب محمد بن عبدالوهاب } المذهب الحنبلي_

 

 { انهت قريش حصار بني هاشم في الشعب بسبب } نقض قريش لصحيفة المقاطعة_

 

 { اطلق الرسول اسرى بني المصطلق بسبب } المصاهرة حيث تزوج الرسول جويريه بنت الحارث _

 

الحنيفية-النصرانية-اليهودية-رتب الديانةالتي كانت منتشره قبل بعثة الرسول في مكه ) الوثنية _ ) 

  

، اليهودية ، النصرانية ، الوثنيةالحنفية  }   }  

 

الحرب العالمية االولى-فتح القسطنطينية-رتب االحداث على حسب تسلسلها الزمني االول ) الحروب الصليبيه  -  ) 

 

 { الحروب الصليبية ، فتح القسطنطينية ، الحرب العالمية االولى }



 

حجاج بن يوسف الثقفيتم القضاء على عبدهللا بن الزبير في مكة على يد } ال -  } 

 

 { التقويم الشمسي اوجدةالعالم } عمر الخيام -

 

 { التقويم الذي امر بوضعه البابا ويطبق االن في اوربا هو } التقويم الفريغوري _

 

- لاير صورةللقدس وضعت في عهد الملك } الملك فهد 50في عملة السعودية فئة   } 

 

- ثمانيه ؟سبب اتحاد فيصل بن تركي مع الخالفةالع  

 

 { من قتل اصحاب النبي غدرا } سرية المنذر بن عمرو او سريةبئر معونة-

 

 { لماذا رفض يهود اسرائيل النبي طالوت } النه كان فقيرا -

 

 { عام اطلق مسمى يدل على السالم في العالم العربي } مبادرة السالم ألعربيه أطلقها الملك عبدهللا  2002 -

 

الت ناسية صوره لقصر مهم يدل على معلم ينتسب للدوله السعودية } الملك فهدلاير ريا 10في فئة  -  } 

 

  { في اي منطقة كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الفعلية } حريمالء -

 

- م ٦٣٣يونيو ، سنة  ٨توفي النبي عام ؟ ___   

 

م  ٥٧١ابريل ، سنة  ٢٢ولد النبي عام ؟ ــــــــ  -   

 



خالد الذي كان مسيطرا على منطقةشبةالجزيره قبل قيام الدولة السعوديةاالولى } ؟؟من هو زعيم بني  _   }  

 

نتائج مؤتمر سان ريمو }وضع سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي ، وضع العراق تحت االنتداب االنجليزي ،  _ 

 { وضع فلسطين وشرق ااْلردن تحت االنتداب االنجليزي ؛ مع تنفيذ وعد بلفور

 

 - م يشرك الرسول عليه الصالة والسالم االنصار في سرايه الي يرسله اكتفى بالمهاجرين } انهم هم الذين وقع ل

عليهم الظلم من قريش ، فيكونون أشد قوه عليهم ، ومعرفه المهاجرين بأهل قريش وطريقه قتالهم ، ورفع الروح 

االنصار بالخروج في قتال ضد قريش خارج المعنوية للمهاجرين ، والسبب الرئيس ان الرسول اليريد احراج 

  { المدينه ، فهو بايعهم على نصرته داخل المدينة

 

  { خروج الروم من الدولة االسالمية في معركة } اتوقع اليرموك _

 

- هجري١٣٤٢ميالدي ،  ١٩٢٤سقطت الخليفه االسالمية في تركيا عام }   } 

 

_ عة منيخالقلعة التي حاصرها السعودية في األحساء } قل  } 

 

- هجري ١٧اول من وسع الحرم المكي } عمر بن الخطاب ، عام   } 

 { نبي إسرائيلي } عيسى

 

 

 كم عدد أبناءالملك عبدالعزيز الذين تولوا الحكم بعده 1

 

 . تولى حكم المملكه بعد وفاة مؤسسها خمسة من أبنائه .

 

هـ 1319أين ومتى ولد الملك سعود ؟ فى الكويت عام  2  . 

3  

هو قائد الحملة المتجهة الى حائل في عهد الملك عبدالعزيزمن   



 . الملك سعود . 

 أ ذكر العام الذي قاد فيه الملك سعود الحملة المتجهة الى حائل في عهد أبيه 4

 . هـ1340عام  . 

 من هو القائد الذي تولى قيادة الجيش في نجران في عهد الملك عبدالعزيز ؟ 5

الملك سعود   . 

 

ذكرالمناصب التي شغلها الملك سعود في عهد والدهأ  6   

 . والية العهد .

7  

 أ ذكرالعام الذي تولى فيه الملك سعود حكم البالد

هـ 1373عام  .   . 

 .من هو ولي العهد الذي عينه الملك سعود ؟ أخوه فيصل 8

 . ماهي اول جامعة انشئت في البالد في عهد الملك سعود ؟ جامعة الملك سعود 9

 أذكر اسم جامعة اخرى أنشئت في عهد الملك سعود 10

 . الجامعة اإلسالمية . 

 . أذكرأهم انجازات الملك سعود لخدمة اإلسالم و المسلمين 11

  . توسعة الحرمين الشريفين 

12  

م من انجازات الملك سعود رحمه هللا في خدمة التعلي . أذكرأحد انجازات الملك سعود في خدمة التعليم اإلسالمي

 . اإلسالمي إنشاء معاهد شرعية

13  

 . أذكرأحد أهم المؤسسات العالمية اإلسالمية التي أنشئت في عهد الملك سعود

 . رابطة العالم اإلسالمي 

هـ1388أين ومتى توفي الملك سعود ؟ توفي الملك سعود في اليونان سنة  14 . 

 .أين دفن الملك سعود ؟ نقل جثمانه إلى الرياض و دفن فيها 15

هـ1324أين ومتى ولد الملك فيصل بن عبدالعزيز ؟ في الرياض سنة  16  .  

 . أين نشأ الملك فيصل ؟ في بيت جدة ألمه الشيخ عبدهللا بن عبداللطيف آل الشيخ 17

 . على يد من تلقى تعليمه ؟ على يدي جده ألمه الشيخ عبدهللا بن عبداللطيف آل الشيخ 18

 

فيصل لمهارتي اإلدارة و السياسية ؟ من خالل حضوره لمجالس أبيهماهوسبب اكتساب الملك  19  . 

شارك الملك فيصل بن عبدالعزيز في عهد  . أذكر أحد المشاركات التي قام بها الملك فيصل في عهد والده دوليا   20

 . والده بالتوقيع على ميثاق هيئة األمم المتحدة

اه قضية فلسطينتحدث عن مشاركة الملك فيصل في عهد والده تج 21   



 . ترأس وفد المملكة لمناقشة قضية فلسطين .

 أين كان اتجاه الحملة العسكرية التي قادها الملك فيصل في عهد والده ؟ 22

كانت متجهة إلى عسير   . 

  حدد تاريخ حملة الملك فيصل العسكرية المتجهة إلى عسير 23

هـ1341في عام  .  . 

ك فيصل في عهد والدهأذكر المناصب التي تقلدها المل 24 رئاسة مجلس  -1من المناصب التي تقلدها في عهد والده  . 

 .نائب الملك في الحجاز -2الشورى 

من المناصب التي تقلدها الملك فيصل في عهد  . أذكر أحد المناصب التي تقلدها الملك فيصل في عهد أخيه سعود 25

  . أخيه والية العهد

ها الملك فيصل في عهد أخيهأذكر أحد المناصب التي تقلد 26   

  . وزارة الخارجية .

  أذكر اسم الجامعة التي فتحت في عهد الملك فيصل 27

 . جامعة الملك عبدالعزيز بجده .

  أذكر أحد أهم اإلنجازات الحضارية في مجال المواصالت في عهد الملك فيصل 28

 . إنشاء ميناء جدة اإلسالمي .

حضارية في المجال اإلعالمي في عهد الملك فيصلأذكر أحد أهم اإلنجازات ال 29  

 . إنشاء محطة التلفزيون . 

 . في أي مدينة أنشئت محطة التلفزيون ؟ في الرياض 30

هـ 1395أين ومتى توفي الملك فيصل؟ توفي الملك فيصل في الرياض عام  31  . 

 . أين دفن الملك فيصل؟ دفن الملك فيصل في الرياض 32

هـ1331لملك خالد ؟ ولد الملك خالد في الرياض سنةأين ومتى ولد ا 33  . 

 

 من الذي رعى الملك خالد في صغره ؟ 34

نشأ الملك خالد تحت رعاية أبيه   . 

 لماذا تميز الملك خالد بالتدين و األخالق الفاضلة ؟ 35

ألنه تعلم القرآن و العلوم على عدد من العلماء في صغره  . 

السعودي في المفاوضات بين المملكة واليمن في مدينة الطائف ؟ الملك خالدمن هو الذي ترأس الوفد  36  . 

 أذكر المناصب التي تقلدها الملك خالد في عهد أخيه الملك فيصل 37

 . أصبح خالد بن عبدالعزيز وليا للعهد في عهد أخيه فيصل رحمهما هللا . 

 

وزارة 20كم بلغ عدد الوزارات في عهد الملك خالد ؟ بلغت    . 

 

 ماهي الجامعات التي أفتتحت في عهد الملك خالد ؟ 



 جامعة الملك فيصل في األحساء -1

 2  . جامعة أم القرى مكة المكرمة -

 أذكر أهم القضايا اإلسالمية التي شغلت الملك خالد 40

 . قضية فلسطين .

  حدد مكان انعقاد مؤتمر القمة اإلسالمي الذي دعا إليه الملك خالد 41

 . في مكة .

هـ1402أين ومتى توفي الملك خالد ؟ في مدينة الطائف عام  42  .  

 . أين دفن الملك خالد ؟ في الرياض 43

هـ 1340أين ومتى ولدخادم الحرمين الملك فهد؟ في مدينة الرياض عام  44  . 

 . ما هي العلوم التي تعلّمها الملك فهد في صغره ؟ العلوم االجتماعية و الشرعية 45

نين من المعاهد الوطنية التي تعلم فيها الملك فهدعدد اث 46  

2المعهد العلمي السعودي  -1 .   . معهد العاصمة النموذجي -

 .من هو أول وزير للمعارف في المملكة العربية السعودية ؟ الملك فهد بن عبدالعزيز 47

 . متى تولى فهد بن عبدالعزيز وزارة المعارف ؟ في عهد أخيه الملك سعود 48

 . ما هي الوزارات التي توالها الملك فهد قبل توليه الحكم ؟ وزارة المعارف و وزارة الداخلية 49

هـ 1402متى تولى فهد بن عبدالعزيز حكم البالد ؟ في عام  50  

 .من هو رائد النهضة التعليمية الحديثة ؟ خادم الحرمين الملك فهد 51

؟ في عهد الملك فهدمتى وصلت البالد إلى االكتفاء الذاتي زراعيا  52  . 

 

 . ماهو أعظم انجاز قام به الملك فهد لخدمة اإلسالم و المسلمين ؟ توسعة الحرمين الشريفين 53

 ماهي الوزارات التي أنشئت في عهد الملك فهد ؟  54

 

وزارة للشؤون اإلسالمية و األوقاف و الدعوة و  -1

2اإلرشاد   . وزارة الخدمة المدنية -

الملك فهد ؟ في مدينة الرياض في متى وأين توفي  

هـ1426جمادى اآلخر   

2-  

متى وأين ولد الملك عبد هللا بن عبد العزيز ولد في  56

هـ في مدينة الرياض 1343عام   . 

تحدث عن نشأة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز نشأ في  57

رعاية والده الملك عبد العزيز فنشأ نقي السيرة , محبا  

 . للخير حكيما  سياسيا  

ماهي العلوم التي حرص الملك عبدهللا على تعلمها  58

 ؟ تعلم العقيدة والسياسة والتاريخ 

زار معظم  -1 . عدد مهام الملك عبدا هلل الخارجية 59

2الدول العربية لتوحيد كلمة العرب  زار عددا من  -



رأس وفد المملكة  -3الدول في أوربا واسيا و أمريكا 

مة اإلسالمية والعربية إلى عدد من المؤتمرات الق

 . والخليجية

رئيس  -1 .عدد مهام الملك عبدا هلل الداخلية  60

2للحرس الوطني  عين نائبا ثانيا لرئيس مجلس  -

هـ  1402وليا للعهد عام  -3الوزراء   

من هو رئيس مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز  61

 . الملك عبدهللا بن عبدالعزيز . العامة

سة التي أنشأها الملك عبدهللا لرعاية ماهي المؤس 62

 الموهوبين ؟ مؤسسة الملك عبدهللا لرعاية الموهوبين

3-  . 

63  

 طور -1عدد أهم انجازات الملك عبدهللا الحضارية ؟  -4

قطاعات الحرس الوطني الثقافية والصحية واإلدارية   -5

انشأ المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية  -2

3بالرياض  كتبة الملك عبد العزيز بالرياض انشأ م - 4- 

أمر بتحويل كلية البنات بالرياض إلى  -افتتح جامعة 

 . جامعة للبنات

ماهو السد الذي تم افتتاحه في عهد الملك عبدهللا ؟ سد  

 الملك فهد في بيشه 

سم الصندوق الذي افتتحه الملك عبدهللا للخدمات  65

سانيةالصندوق الخيري للخدمات اإلن . االنسانية  . 

 ماهي المؤسسة التي أفتتحها الملك عبدهللا لإلسكان 66

 . مؤسسة الملك عبدهللا لوالديه لإلسكان التنموي .

وضع الملك عبدهللا حجر األساس لمدينتين  67

 . ينبع -2الجبيل  -1 . صناعيتين أذكرهما

ماهي القضايا التي أهتم بها الملك عبدهللا ؟ اهتم  68

مة والعرب خاصةبقضايا المسلمين عا  . 

هـ 1426متى بويع الملك عبد هللا ملكا  للبالد عام  69  

ما هي أهم األوامر التي أصدرها الملك عبدهللا بعد  70

أمر  -2عين أخاه سلطان ولي للعهد -1توليه الملك ؟ 

بعادة تشكيل المجلس االقتصادي األعلى وتولى رئاسته 

أمر  -4أمر باستكمال توسعة المسجد النبوي  -3

 بتحسين الدخل لموظفي قطاعات الدولة 

من الذي أمر بإنشاء مديرية المعارف ؟ الملك  71

 .عبدالعزيز

من الذي أمر بتحويل مديرية المعارف إلى وزارة  72

 .؟ الملك سعود

متى أنشئت وزارة المعارف ؟ أنشئت وزارة  73

هـ1373المعارف في عام   . 



بعد إنشاء وزارة  متى بدأ تطورالتعليم في المملكة ؟ 74

  . المعارف

أذكردور وزارة المعارف في نشر التعليم و محو  75

اهتمت بالتعليم الليلي لمحو األمية و تعليم  . األمية

 . الكبار و التعليم الخاص

متى أنشأت الدولة وزارة التعليم العالي؟ في عام  76

هـ 1395  . 

كة ؟ لماذا تم إنشاء وزارة التعليم العالي في الممل 77

نتيجة تعدد الجامعات في المملكة و كثرة المبتعثين 

 . للخارج

 كم عدد الجامعات الحكومية في المملكة ؟  78

 . جامعة 11 -6

 عدد أجهزة األمن و الدفاع في البالد 79

 : تتكون أجهزة األمن و الدفاع في البالد من .  -7

2وزارة الدفاع و الطيران  -1  -3وزارة الداخلية  -

الوطني رئاسة الحرس  . 

ما هي أهم اختصاصات وزارة الدفاع و الطيران ؟  80

من مهام وزارة الدفاع و الطيران إعداد جيش قادر 

 . على الدفاع عن الوطن

من هو األمير الذي عمل على تطوير وزارة الدفاع  81

 . و الطيران ؟ األمير سلطان بن عبدالعزيز

ون تتك . عدد قطاعات القوات المسلحة السعودية 82

القوات المسلحة من أربعة فروع رئيسية هي القوات 

 . البرية ، الجوية ، البحرية ، و الدفاع الجوي

ما هي مهام وزارة الداخلية ؟ من مهام وزارة  83

الداخلية الحفاظ على أرواح المواطنين و أعراضهم و 

  . ممتلكاتهم

هناك عدد اإلدارات التابعة لوزارة الداخلية أذكر  84

دارات فقطاربع ا من اإلدارات التابعة لوزارة الداخلية  . 

 .المرور واألمن العام المباحث و الجوازات

من مهام الحرس  . أذكر مهام الحرس الوطني 85

 الوطني حماية المنشآت الحيوية العامة و حماية الوطن

.  

من هو رئيس الحرس الوطني؟ الملك عبدهللا بن  86

  . عبدالعزيز

التي تتبع رئاسة الحرس الوطني ؟  ما هي الكلية 87

 .كلية الملك خالد العسكرية

من هو الملك الذي أمر بأنشاء مديرية الزراعة ؟  88

 .هو الملك عبدالعزيز

لماذا قامت وزارة الزراعة بمشروع الصرف و  89



الري في األحساء ؟ الستصالح األراضي الزراعية و 

 . تخصيبها

يدُه في البالدحدد موقع أول طريق أنجز تَْعب 90 بين  . 

 . مكة و جدة

لماذا اهتمت المملكة بتطوير المواصالت ؟ لتسهيل  91

  . حركة النقل و التجارة داخل المملكة و خارجها

أذكر اسم الجسر الذي يربط بين المملكة و  92

 . جسر الملك فهد .البحرين

لماذا سمي الجسرالذي يربط المملكة والبحرين  93

ألنه أنشئ في عهد الملك فهد و على بجسرالملك فهد ؟ 

 . نفقة المملكة

من هو الذي أمر بمد سكة حديدية بين الرياض و  94

  . الدمام ؟ الملك عبدالعزيز

يربط خط السكة الحديد في المملكة بين مدينتين  95

 . الرياض و الدمام . اذكرها

في عهد من أنشئت إدارة الخطوط السعودية ؟ في  96

عبدالعزيزعهد الملك   . 

 28كم عدد المطارات في المملكة ؟ يوجد بالمملكة  97

 . مطارا

 3ماهي المطارات الدولية في المملكة ؟ بالمملكة  98

مطارات دولية هي مطار الملك عبدالعزيز الدولي في 

جدة ومطار الملك خالد الدولي في الرياض و مطار 

 . الملك فهد الدولي في الدمام

تم إنشأه في عهد الملك عبدالعزيز ماهو أول مطار  99

 . ؟ مطار جدة

أذكر أهم المواني في المملكة ؟ من أهم المواني  100

ميناء الملك  -2ميناء جدة اإلسالمي.  -1في المملكة 

وميناء الملك فهد الصناعي  -3عبدالعزيز بالدمام 

وميناء الملك فهد الصناعي بينبع -4بالجبيل .   .  

لمؤسسة العامة للمواني ؟ لكي لماذا تم إنشاء ا 101

 . تقوم بتطوير وتحسين خدمات المواني السعودية

من هو أول من أنشأ مديرية البرق و البريد و  102

 .الهاتف في المملكة ؟ الملك عبدالعزيز

أين تقع مدينة الملك فهد لالتصاالت الفضائية ؟  103

 . في جدة

من هو مؤسس مصلحة الصحة العامة ؟ الملك  104

بد العزيزع .  

أين تقع مصلحة الصحة العامة عندما أنشئت ؟  105

 . في مكة المكرمة

حدد موقع مستشفى الملك خالد التخصصي  106



يقع مستشفى الملك خالد  . للعيون في المملكة

 . التخصصي للعيون بالرياض

حدد موقع مستشفى الملك فيصل التخصصي في  107

خصصي يقع مستشفى الملك فيصل الت .المملكة

 . بالرياض

من هو الذي أسس مصنع كسوة الكعبة ؟ الملك  108

 . عبدالعزيز

متى بدأ ت توسعة المسجد النبوي و المسجد  109

 . الحرام ؟ في عهد الملك عبدالعزيز

من هو الملك الذي تم في عهده صناعة باب  110

 . الكعبة ؟ تم صناعة باب الكعبة في عهد الملك خالد

لذي تم في عهده عهده توسعة من هو الملك ا 111

 . المطاف ؟ تم توسعة المطاف في عهد الملك فيصل

من هو الملك الذي تم في عهده أضخم توسعة  112

 . للحرمين ؟ في عهد الملك فهد

كم عدد المآذن التي يتميز بها المسجد الحرام بعد  113

مآذن 9توسعته ؟ أصبح للمسجد الحرام   . 

ية التي أضيفت للمسجد كم عدد المداخل الرئيس 114

مداخل رئيسية 7النبوي ؟ أضيف للمسجد النبوي   . 

ماهي أهم الميادين التي تساهم فيها المملكة  115

خارجيا ؟ تساهم المملكة في حل قضية فلسطين و في 

الجامعة العربية و في رابطة العالم اإلسالمي و في 

 . هيئة األمم المتحدة

ية في فلسطين ؟ ماهي أهم المقدسات اإلسالم 116

 .المسجد االقصى

ماهي الدولة التي احتلت فلسطين بعد الحرب  117

 . العالمية األولى ؟ بريطانيا

لماذا ضعفت المقاومة الفلسطينية في الوقوف أمام  118

 . اإلحتالل اليهودي؟ بسبب انحياز أمريكا لليهود

ألف  100لماذا سمحت بريطانيا بدخول أكثر من  119

لسطين فى عام واحد ؟ بسبب ضغط يهودى إلى ف

 . الحكومة األمريكية على بريطانيا

لماذا هاجر الفلسطينيين إلى البالد العربية  120

 . المجاورة ؟ هربا من اإلرهاب العصابات الصهيوني

متى قامت دولة إسرائل على أرض فلسطين ؟  121

هـ1367بعد انسحاب بريطانيا من فلسطين في عام   . 

لقدس و بقية أجزاء فلسطين في يد متى وقع ا 122

هـ1387اليهود؟ بعد حرب   . 

عدد جهود المملكة التي بذلتها لنصرة القضية  123

كان للملك عبدالعزيز جهود إلقناع قادة  -1 .الفلسطينية



أمريكا ( إلنصاف الفلسطينين –الغرب ) بريطانيا   . 

أرسل الملك عبدالعزيز فرقة من الجيش السعودي  -2

هـ1367مع الجيوش العربية في حرب  للمشاركة  

الدعم المادي والمعنوي المستمر الذي تقدمه المملكة  -3

  . للفلسطينيين ولقضيتهم العادلة

ماهي أهمية فلسطين للعا لم اإلسالمي ؟ فلسطين  124

جزء من العلم اإلسالمي وفيها المسجد األقصى أولى 

النبي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومنها عرج ب

 إلى السماء

متى تم تأسيس جامعة الدول العربية ؟ تأسست  125

هـ 1364جامعة الدول العربية سنة   . 

 عدد الدول السبع المؤسسة لجامعة الدول العربية 126

لبنان  -5العراق  -4سوريا  -3األردن  -2المملكة  -1 .

اليمن -7مصر -6  .  

لعربية كم عدد الدول المشاركة في جامعة الدول ا 127

 . دولة22اآلن ؟ 

أهداف  . أذكر أهم أهداف الجامعة العربية 128

1الجامعة العربية هي   -2توثيق الصالت بين العرب . -

توحيد مواقف العرب السياسية تجاه قضاياهم المشتركة 

ترسيخ التعاون الثقافي واالقتصادي بين العرب -3.   . 

العربية ؟ في أين يوجد المقر الدائم لجامعة الدول  129

 . القاهرة

لماذا لم تشارك جميع الدول العربية في تأسيس  130

هذه الجامعة ؟ آلن بعض الدول العربية كانت مستعمرة 

 . من بعض دول الغربية

لماذا تم إنشاء رابطة العالم اإلسالمي ؟ من  131

أسباب انشاء رابطة العالم اإلسالمي حل مشكالت 

 . المسلمين الحالية

هو أول من إهتم بإنشاء رابطة العالم من  132

 . اإلسالمي ؟ الملك فيصل

متى تم إنشاء رابطة العالم اإلسالمي ؟ في عام  133

هـ 1381  .  

أين يوجد مقر رابطة العالم اإلسالمي؟ في مكة  134

 . المكرمة

أهداف  .أذكر أهداف رابطة العالم اإلسالمي 135

تحكيم  العمل على -1رابطة العالم اإلسالمي هي 

2الشريعة في البلدان اإلسالمية .  بذل الجهود لتوحيد  -

الدعوة إلى دين هللا الحنيف في  -3كلمة المسلمين . 

 . أنحاء العالم

متى تم إنشاء هيئة األمم المتحدة ولماذا تم إنشاءها  136



هـ ومن أسباب 1364؟ تم إنشاء هيئة األمم المتحدة عام 

ت الحروب المدمرة إنشاءها حماية العالم من ويال .  

أين يوجد المقر الدائم لهيئة األمم المتحدة ؟ في  137

 . نيويورك

أذكر أهداف هيئة األمم المتحدة ؟ أهداف هيئة  138

1األمم المتحدة هي :  المحافظة على السالم بين  -

االعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها -2الدول.   

اة بين الدول المساو -4احترام حقوق اإلنسان .  -3 .

 . وتنمية العالقات بينها

عدد فروع هيئة األمم المتحدة ؟ فروع هيئة األمم  139

1المتحدة هي :  مجلس األمن .  -2الجمعية العامة .  -

محكمة العدل الدولية -3األمانة العامة . -3  

 

 

: من هو مؤسس الدولة العثمانية ؟1س  

0: عثمان بن أرطغرل  1ج   

 

ل التي ينتمي إليها العثمانيون ؟: ما اسم القبائ2س  

0: القبائل التركية في أواسط آسيا 2ج   

 

: أين أنشأ العثمانيون دولتهم ؟3س  

0: في آسيا الصغرى ) تركيا حاليا (  3ج  

 

: في أي القارات نشر العثمانيون اإلسالم ؟4س  

0: في القارة األوربية 4ج  

 

انية ؟: ما أشهر السالطين الذين حكموا الدولة العثم5س  

5ج  0محمد الفاتح  :

 

: لماذا سمي محمد الفاتح بهذا االسم ؟6س  

0: ألنه فتح القسطنطينية 6ج  

 

: ما هي عاصمة الدولة البيزنطية ؟7س  

0: القسطنطينية 7ج  

 

: ما هي عاصمة الدولة العثمانية ؟8س  

0: استانبول )القسطنطينية قديما ( 8ج  

 

0يبسطون نفوذهم على الدول العربية  : اذكر األسباب التي جعلت العثمانيون9س  



0ضم الحرمين الشريفين لرفع مكانتهم عند المسلمين  -1: 9ج  

0الدفاع عن الحرمين والبالد العربية من أعداء اإلسالم  -2  

 

: من كان يحكم بالد الشام ومصر قبل الدولة العثمانية ؟10س  

0: المماليك 10ج  

 

ولة العثمانية ؟: من كان يحكم بالد الحجاز قبل الد11س  

: األشراف11ج  

: من هو السلطان الذي فتح بالد الشام ومصر ؟12س  

0: سليم األول  12ج   

 

: من هو السلطان الذي فتح بالد الحجاز ؟13س  

0: سليم األول  13ج   

 

: من هو السلطان الذي فتح العراق والخليج العربي واليمن وشمال أفريقيا ؟14س  

0: سليمان بن سليم  14ج   

 

: كم دام حكم العثمانيين للبالد العربية ؟15س  

سنة 400: أربعة قرون )  15ج  ) 

 

: ما تأثير ضعف الدولة العثمانية على الدول العربية ؟16س  

0انتشار البدع  -2 0اضطراب األمن  -1: 16ج  

0انتشار الشرك  -4 0كثرة الفوضى  -3  

 

؟ : اذكر أهم اإلمارات الموجودة قبل الحكم السعودي17س  

1: 17ج 0إمارة الحجاز ويحكمها األشراف  -  

0إمارة المنطقة الشرقية ويحكمها بنو خالد باألحساء  -2  

 : إمارة نجد وتتكون من -3

 0العيينة ويحكمها آل معمر  -1

0الدرعية ويحكمه آل سعود  -2  

0الرياض ويحكمها دهام بن دواس  -3  

0الدلم ويحكمها آل زامل  -4  

 

الشركية التي ظهرت بين الناس قبل الدعوة اإلصالحية ؟: ما هي األمور 18س  

0: التوسل بقبور الصالحين واألشجار واألحجار 18ج  

 

: لماذا كانت منطقة نجد مناسبة لقيام دعوة إصالحية ؟19س  

0: ألن منطقة نجد غير خاضعة للحكم العثماني المباشر 19ج  

 



: لماذا كانت البالد بحاجة إلى حكومة قوية ؟20س  

: لتوحد بلدانها وقبائلها02ج  

 

0: اذكر نسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب 21س  

0: هو محمد بن عبدا لوهاب بن سليمان التميمي  21ج   

 

: أين ومتى ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؟22س  

0هـ  1115: في بلدة العيينة سنة 22ج   

 

: اذكر بعض صفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؟23س  

0يحب القراءة ومجتهدا في طلب العلم وكان ذكيا قوي الحفظ : كان  23ج  

 

: كم كان عمر الشيخ عندما حفظ القرءان ؟24س  

0: قبل أن يتجاوز العاشرة من عمره 24ج  

 

: تكلم عن رحالت الشيخ محمد لطلب العلم ؟25س  

25ج 0درس الفقه على يد والده  -1 :  

0درس الفقه من كتب الشيخ أحمد بن تيمية  -2  

0سافر إلى المدينة ودرس على بد علمائها  -3  

0سافر إلى البصرة لدراسة الحديث والفقه والنحو  -4  

0سافر إلى األحساء لدراسة العلوم الشرعية  -5  

 

: لماذا ترك الشيخ العيينة وذهب إلى حريمالء ؟26س  

0: ألن والده ترك العيينة وأصبح قاضيا لحريمالء 26ج  

 

ه اإلصالحية ؟: أين بدأ الشيخ دعوت27س  

0: في حريمالء 27ج  

 

: لماذا ترك الشيخ حريمالء وذهب إلى العيينة مرة أخرى ؟28س  

0: ألن أمير العيينة عثمان بن معمر استجاب لدعوته وأصبح مؤيدا له 28ج  

0: ما هي األعمال التي قام بها الشيخ في العييتة29س  

0بن الخطاب هدم القبة المبنية في الجبيلة على قبر زيد  -1: 29ج  

0قطع األشجار التي كان يتوسل بها الجهلة من الناس  -2  

 

: لماذا ترك الشيخ العيينة وذهب إلى الدرعية ؟30س  

: ألن أمير األحساء طلب من أمير العيينة عدم مساعدة الشيخ30ج  

 



: من هو أمير الدرعية ؟31س  

0: األمير محمد بن سعود  31ج   

 

بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب واألمير محمد بن سعود ؟ : ما هو االتفاق الذي تم 32س  

0تعاهدا على نصرة التوحيد وجهاد أعداء اإلسالم  -1:  32ج   

0تكفل األمير محمد بن سعود بحماية الشيخ  -2  

0الشيخ وعد األمير بعدم الرحيل عن الدرعية  -3  

 

: متى بدأت الدولة السعودية األولى ؟33س  

0هـ  1157: عام  33ج   

 

: ما هي األعمال التي قام بها الشيخ في الدرعية؟34س  

0قام بتعليم الناس أصول الدين وعلوم الشريعة  -1:  34ج  

0ألف الرسائل في التوحيد وبعثها إلى البلدان المختلفة  -2  

 أرسل الدعاة إلى البلدان المجاورة لتعليم الناس أمور الدين -3

0صرة دعوته راسل العلماء وأعيان البالد لمنا -4  

 

: لماذا ازداد عدد السكان في الدرعية ؟35س  

0: لوفود أنصار الشيخ من البلدان المختلفة إلى الدرعية 35ج  

 

: كم كانت المدة التي قضاها الشيخ مع آل سعود في الدعوة ؟36س  

0: حوالي خمسين عاما 36ج  

 

: ما هو سبب ازدهار الحركة العلمية في الدرعية ؟37س  

: بسبب مؤلفات الشيخ وتدريسه 37ج 0 

 

متى توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؟ وكم كان عمره ؟38س  

0سنة  91 هـ وكان عمره 1206: توفي عام 38ج  

 

  ( هي أولى الثورات الكبرى التي غيرت شكل العالم ) حركة االصالح الديني
 

سنت الثالثبلغت البابوية منتهى قوتها في عهد ) جريجوري السابع و ان -  )  
 

  ( أصدر تشريع رسمي للقانون البابوي ) جريجوري التاسع -
 

14ظهر ضعف البابوية وحركة االنقسام الكبرى في الكنيسة الغربية ) بداية القرن الـــ  -  )  
 

  ( أستاذ الالهوت بجامعة انجولشتات وأقدرهم ) يوحنــا ايك -
 



وعقيدته ) وتنبرج جامعة منحت لوثر منبرا ليشرح فيه أفكاره -  )  
 

  ( عرف أنصار مذهب لوثر الجديد بـــ ) البروتستانت -
 

  ( حركة اتخذت طابعا شيوعيا قامت عللى يد ) توماس مونزر -
 

  ( انتقلت حركة االصالح الديني الى فرنسا على يد ) كالفن -
 

  ( يسمى اتباع كالفن في فرنسا بـــ ) الهيجونوت -
 

العقيدة ) هنري الثامنلقب بحامي  -  )  
 

  ( كان الهدف من االصالح هو ) تطهير الكنيسة -
 

 ( لجأت اليها الكنيسة لتنفيذ األحكام االصالحية في روما ) محاكم التفتيش -

 

 الفصـــل األول : عصر النهضة االوروبية 
 

  : كلمة نهضة في اطارها المحدود تعني -1

ذلك التراثحركة بعث التراث القديم أو احياء   .  
 

  : كلمة نهضة في اطارها العام تعني -2

 تحرر العقل االنساني من قيود العصور الوسطى و شعور الفرد بحريته واستقالليته 
 

  : اصطلح المؤرخون على تقسيم أوروبا الى -3
 

 العصــــور القديمـــــــة و الوســـــــــطى و الحديــــــثة 
 

طالق ) عصر النهضة ( على فترة االنتقال بين العصوراصطلح المؤرخون على ا -4  :  
 

 الوسطـــــــــى و الحديـــــــثة 
 

 من الخصائص السياسية لعصر النهضـــة  -5

 ان المسيحية هي دولة واحدة يحكمها البابا واالمبراطور بتفويض من هللا 
 

 من اهم الكتب التي وضعت أسس الحكم و دعائم الدولة في عصر النهضة كتاب  -6

 األمير لماكيافيللي و كتاب يوتوبيا لسير توماس مور 
 

 ادى اتساع نطاق التجارة االوروبية في عصر النهضة الى  -7



 األمر الذي أدى الى تغير في النظم 15ظهور حركة الكشوف الجغرافية في اواخر القرن الــ 

 االقتصادية وتحوله من زراعي راكد الى طابع تجاري وزراعي 
 

  ( الكوميديا االلهية كتاب معروف للمفكر االيطالي ) دانتي -8
 

 العالم االيطالي ) جاليليو ( اول من استعمل المنظار لرصد الكواكب  -9
 

راعاتكان لحرية البحث و االختراعات مجاال مهما في عصر النهضة ومن هذه االخت -10  :  
 

اختراع الطباعه بحروف متحركة -البوصله  -البارود واستخدامه في الحرب   

 

 
  (من هو اول ألف باللغة اإليطالية )دانتي -1

 
  (ميكافللي كان له كتاب سياسي هو )األمير -2

 
  (حرب الوردتين) -3

 
  (فرانسو اسم ابوه االقشر نسيته ) -4

 
 كوبر نيوكس  -5

 
 

 وخمس اسئلة صح وخطأ 
 

  (هل انتشرت النهضة االوربية في مدن اوربا جميعا بنفس الوقت )خطأ -1
 

  (صح)هنري المالح كان عالم بالرياضيات والجغرافيا وكان زعيم الهيئة اليوسعيه  -2
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 جـــــواب ســــــؤال

 سنة ثالث وعشرون سنة 23استغرق تنزيل القرآن الكريم  كم سنة استغرق تنزيل القرآن الكريم

 م571ولد النبي محمد صلى هللا عليه وسلم فى السنه  فى أية سنة ميالدية ولد النبى صلى هللا عليه وسلم

 أالف ومائتان وست وثالثون آيةسته  6236فى القرآن الكريم  كم آية فى القرأن الكريم

 تسعة وسبعون ألف كلمة 79000فى القرآن  كم كلمة فى القرأن الكريم

 حرفا 323670فى القرآن الكريم  كم حرفا فى القرأن الكريم

 أربعة عشر موضعا للسجود 14فى القرآن الكريم  ماهو عدد مواضع السجود فى القرآن الكريم

 زوجة النبي األولى هى خديجة بنت خويلد رضي هللا عنهما عليه وسلم االولى من هى زوجة النبى صلى هللا

 أخر زوجات النبى هى ميمونة بنت الحارث رضى هللا عنهما من هى أخر زوجة للنبى صلى هللا عليه وسلم

من هى المرأة المسلمة التى لقبت بسيدة نساء 

 العالمين
 هذه المرأة هى صفية بنت يحيي رضى هللا عنها

 سورة مائة وأربع عشرة سورة114القرآن الكريم  ماهو عدد سور القرآن الكريم

 أنزل الزبور على النبى داود عليه السالم على من من االنبياء أنزل الزبور

 القائد الذى فتح جزيرة صقلية هو اسد بن فرات مااسم القائد المسلم الذى فتح جزيرة صقلية

فى القرآن الكريم من هو النبى الذى جاء ذكره 

 باسم ذي النون
 ذو النون هو النبي يونس عليه السالم

 نقيب بنى عبد االشهل هو اسيد بن الحضير رضى هللا عنه مااسم نقيب بني عبد االشهل رضى هللا عنه

 يجب ذبح االضحية بعد صالة عيد االضحي فى اليوم االول فى أي يوم تذبح أضحية العيد

 م622بداء التاريخ الهجرى سنة  بدأ التاريخ الهجرىفى أية سنة ميالدية 

أحد االنبياء صام عن الطعام اياما ثالثة ليرزقة هللا 

 ولدا فمن هو
 هو زكريا عليه السالم

 هى الصخرة التى عرج النبي صلى هللا عليه وسلم منها إلى السماء ماهى قبة الصخرة

مااسم الصحابى الذى كان أول من أم المسلمين فى 

 صالتهم بالمدينة
 هو مصعب بن عمير رضى هللا عنه 

من هو الذى آمن بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم 

 قبل أن يبعث رسوال
 هو ورقة بن نوفل

 هو عبد الرحمن بن معاوية من هو الملقب بصقر قريش

 السالمبانى الكعبة المشرفةهو اسماعيل وابوه ابراهيم عليهما  من هو بانى الكعبة المشرفة

من هو أول من أسلم على يد النبى صلى هللا عليه 

 وسلم
 هو أبو بكر الصديق رضى هللا عنه

من هو واضع المعجم المفهرس لكلمات القرآن 

 الكريم
 صاحب هذا المعجم هو محمد فؤاد عبد الباقى

 زيد رضى هللا عنهمولى النبى صلى هللا عليه وسلم هو اسامه بن  من هو مولى النبى صلى هللا عليه وسلم

 هو القائد خالد بن الوليد رضى هللا عنه  ماإسم القائد المسلم الذى لقب بـ سيف هللا المسلول



عشرة من المسلمين بشروا بالجنه من كان أخر من 

 مات منهم
 اخر من مات من هؤالء هو سعد بن أبى وقاص

 عليه وسلم هو اسامه بن زيد رضى هللا عنهمولى النبى صلى هللا  من هو مولى النبى صلى هللا عليه وسلم

 فرضت زكاة الفطر فى السنة الثانية للهجرة متى فرضت زكاة الفطر

على اى صالة من الصلوات الخمس يطلق اسم 

 صالة البردين
 يطلق صالة البردين على صالة الفجرو صالةالعصر

 االعلىهى صورة  ما هى السورة التى ختمت باسم اثنين من االنبياء

 ابى هريرة هوعبدالرحمن بن صخر رضى هللا عنه ما اسم الصحابى المكنى بـ ابى هريرة

 هى صورة التين والزيتون مااسم السورة التى بدات باسم نوع من الفاكهة

 هوعثمان بن عفان رضى هللا عنه من هو اول من هاجر الى الحبشةمن المسلمين

 صالة 500تساوى الصالة فىالمسجد االقصى  االقصىكم تساوى صالة المسلم فى المسجد 

 صالة1000تساوى الصالة فى المسجد النبوى  كم تساوى الصالة فى المسجد النبوى

من هو الخليفةالراشدى االول الذى لقب بأمير 

 المؤمنين
 هوالخليفة عمر بن الخطاب رضى هللا عنه

من هى المرأةالتى تزوجت بأربعةمن اصحاب النبى 

 وماتوا شهداء
 هى عاتكة بنت زيد رضى هللا عنها

 هو مسجد قباء ما اسم اول مسجد شيد فى االسالم

 هى الصحابية الجليلة أم حكيم المخزومية رضى هللا عنها ما اسم الصحابية الجليلة التى قتلت سبعة من الروم

 الخليفةاالموىعبد الملك بن مروانهو  ما أسم الخليفة االموى الذى أمر ببناء قبةالصخرة

ماأسم قائد جيش االسالم الذى استشهدفى غزوة 

 مؤتة
 القائد هو أسامه بن زيد

 اطلق علىاميرالمؤمنين على بن ابى طالب رضى هللا عنه على أى من الصحابة أطلق لقب أسدهللا الغالب

 هجرةفى السنة السابعة من ال فى أيةسنه من الهجرة كانت عمرة القضاء

 المختارة -المرمة  -المرزوقة  -العذراء  -المباركة  ما هى االسماء التى أطلقت على المدينةالمنورة

من هو الخليفةالراشدى الذى فكر بتدوين القرآن 

 الكريم
 هوالخليفة عمر بن الخطاب رضى هللا عنه

 الفرقان -الذكر  -الكتاب  ما هى االسماء التى سمى بها القرآن الكريم

على من أطلق النبى صلى هللا عليه وسلم لقب أمين 

 األمة
 على أبى عبيدة بن الجراح رضى هللا عنه

 كنيتها هى أم الحكم رضى هللا عنها ما هى كنية أم المؤمنين زينب بنت جحش

 خلق هللا أدم عليه السالم يوم الجمعة فى أى من األيام خلق هللا أدم عليه السالم

الصحابة أعتق بالل بن رباح على يد أى من 

 اإلسالم
 على يد أبى بكر الصديق رضى هللا عنه

 القائد هو أبرهة ما أسم القائد الذى أراد أن يهدم الكعبة

 هو شهر رمضان المبارك أى شهر من أشهر السنة الهجريةهو األفضل



 هى سورة الحج أية سورة من القرآن الكريم فيها سجدتان

 خليفة 37بلغ عددهم  العباسيين كم بلغ عدد الخلفاء

 هو الخليفة العباسى األول أبو العباس الملقب بالسفاح من هو مؤسس الخالفة العباسية

 هى مدينة البصرة أية مدينة عراقية سميت باسم قبة االسالم

 تكلم باللغة اآلرامية بأية لغة تكلم المسيح عليه السالم

القرآن  ما هو األسم الجامع لألنس و الجن فى

 الكريم
 األسم الجامع لألنس و الجن هو الثقالن

 كانت حجة الوداع فى السنة العاشرة من الهجرة فى أى سنة كانت حجة الوداع

 هى شجرة األراك ما هى الشجرة التى يصنع منها السواك

 نعت شهر شعبان بالشريف والمعظم بماذا نعت شهر شعبان

 د-ج  -ل  -ط  -هى ق حروف القلقلة  أذكر حروف القلقلة

ما أسم المسجد الذى بناه عمرو بن العاص فى 

 مصر
 أسمه مسجد الفسطاط

 القائد هو العالء بن الحضرمى من هو القائد المسلم الذى فتح البحرين

 القائد هو عقبة بن نافع من هو القائد العربى الذى بنى مدينة القيروان

 هو صالح الدين األيوبى هوالكوما أسم الخليفة العباسى الذى قتله 

 شهر هللا هو شهر محرم على أى شهر يطلق اسم شهر هللا

 الحواريون هم تالميذ عيسى بن مريم عليه السالم من هم الحواريون

 خ-ح  -غ-ع  -ه  -حروف االظهار هى أ  ما هى حروف االظهار

 المعتزلةالفرقة هى  ما أسم الفرقة التى أثارت مسألة خلق القرآن

 هو العالم أحمد بن حنبل من هو العالم الذى رفض القول بـ خلق القرآن

 الشهر المبارك هو شهر رمضان أى شهر هو الشهر المبارك

 هى مكة المكرمة أى البالد هى األحب الى هللا تعالى

 الحجاز سمى كذلك ألنه كان عام جدب وقحط فى أرض من الهجرة بعام الرمادة 18لماذا سمى العام

 فى السنة السادسة من الهجرة فى أى سنة أبرم صلح الحديبية

 الخليفة هو المقتدر من هو الخليفةالعباسى الذى شيد دار الشجرة

 عدد هذه األحرف سبعة كم عدد األحرف التى نزل عليها القرآن الكريم

 الوليد رضى هللا عنهالقائد هو خالد بن  من هو القائد المسلم الذى أدى فريضة الحج سرا

 للمسجد الحرام سبع منارات كم منارة فى المسجد الحرام

كم يبلغ ارتفاع كل منارة من منارات المسجد 

 الحرام
 يبلغ ارتفاع كل منها تسعون مترا

 هو سعد بن معاذ رضى هللا عنه ما أسم الخليفة العباسى الذى بنى مدينة سامراء

 اآلية هى ان هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات الى أهلها الكعبةأذكر اآلية التى نزلت فى جوف 



 ثالثمائة وتسع سنوات 309مكث أهل الكهف نياما  كم من السنين مكث أهل الكهف نياما

 هى حواءأم البشرية جمعاء ما اسم المرأة التى لم تولد كبقية النساء

 هللا عنههو حبيب بن عدى األنصارى رضى  ما أسم الشهيد المصلوب

من بدأ ببناء مسجد قبة الصخرة من الخلفاء 

 األمويين
 هو عبد الملك بن مروان

 هو الوليد بن عبد الملك من الذى أنجز بناء مسجد قبةالصخرة من األمويين

 كانت فى كفالة زكريا فى كفالة من كانت مريم عليها السالم

 


