
 
 

 

 

  

عدإد   :إ 

 وال أحلل االستفادة منها من أصحاب الدورات التدرٌبٌة وأصحاب المالزمفٌها ال أحلل البٌع والمتاجرة 

 kfyat_historyyحسابً حصرٌا لدي 

 وبالتعاون مع مكتبة طالبنا  



 
 

 :فً كإمارة صؽٌرة نشؤت الدولة العثمانٌة  -1س
 جنوب البلمان -أ

  شمال ؼرب األناضول -ب
 وسط آسٌا -ج
 بالد الشام  -د
 

 االتفالٌة التً أدت إلى تمسٌم الوطن العربً ؟ هًما  -2س
 فرساى - أ

 ساٌكس بٌكو - ب
 بلفور -ج
  -د
 

 :ٌنسب أبو بكر الصدٌك إلى لبٌلة  -3س
 بنى تٌم - أ

 الدبنو خ - ب
 بنو سٌاؾ -ج      
 لرٌش -د      

 
 :آخر أسرة حكمت الحجاز من األشراؾ هً  -4س

 العبادلة  - أ
 البركاتٌة  - ب

 ٌزٌد   -ج     
 الجمازه   -د     

 
 :عام   دولعت مولعة مالذكر -5س

       هـ436  - أ
 هـ463 - ب
    هـ562  -ج
 هـ526   -د
 

 (المجمعة)ولعت فً نجد )  :أٌن حدثت معركة أم العصافٌر فً -6س
 الحجاز  - أ

  المصٌم - ب
 حائل   -ج
  اإلحساء  -د
 

 :الحضارة التً انتشرت فً فارس هً  -7س
 الكلدانٌة  - أ

 األخمنٌون ولٌس اللخمٌة )  اللخمٌة  - ب
 األشورٌة  -ج
 الفٌنٌمٌة  -د
 

 :مدٌنة ما هً آخر المدن التً تؤسست  -8س
 البصرة  - أ

 الكوفة  - ب
  لماهرة ا -ج
 سامراء    -د
 
 
 
 
 

 
هً الدٌانة  التً كانت تنتشر لبل اإلسالم فً شبه الجزٌرة  ما -9س

 :العربٌة هً 
  المجوسٌة - أ

 الوثنٌة  - ب
 النصرانٌة  -ج     
 الٌهودٌة  -د     

 
أول الموى السٌاسٌة الخارجٌة التً ظهرت خالل العصر  -10س 

 :الدولة العباسً هً 
 

 البوٌهٌة - أ
 السلجولٌة  - ب

 الممالٌن  -ج  
  الطولونٌة -د  
 

 :بٌنً بٌن من حدثت مولعة الرٌدانٌة  11س
 الممالٌن والمؽول  - أ

 الممالٌن والعثمانٌون  - ب
      الممالٌن والفرس  -ج     
  الممالٌن والروم   -د     

 
اإلمام سعود بدأ )  :هـ منطمة 1218ضم اإلمام سعود عام  -12س

أعتمد السإال  1220وما ضم شًء ؼٌر الحجاز عام  1218الحكم 
 فٌة تعدٌل

 نجد  - أ
 (اإلحساء والمطٌؾ ) شرق البالد  - ب

    جنوب البالد -ج     
 ؼرب البالد -د     

 
دعوة الشٌخ دمحم بن عبد الوهاب تزامنت مع عهد السلطان  -13س

 :العثمانً 
 عاصر الشٌخ دمحم بن عبد الوهاب           محمود األول  - أ

 عاصر الملن عبدالعزٌز    عبد الحمٌد الثانً  - ب
  المجٌد الثانً  عبد  -ج     
 دمحم السادس  -د      

 
 : دولة بنى مرٌن ظهروا فً  -14س

  المؽرب - أ
 تونس  - ب

 مصر  -ج     
 األندلس  -د     

 
 :مدٌنة آخر معمل للمسلمٌن فً األندلس  -15س

  ؼرناطة - أ
 أشبٌلٌة - ب

 لرطبة   -ج     
 بلنسٌة   -د     

 
 
 
 
 
 

 فترات  3فً هذا العام على  وتم االختبار( عددي التربوي والتخصص وال) هـ  طبعا فً هذا العام كانت األسئلة مدموجة فً لسم واحد 1434أسئلة عام 

 الفترة األولى



 

 :حدثت معركة عٌن جالوت عام  -16س
 هـ658 - أ

    هـ685 - ب
  هـ656  -ج     

 هـ648  -د     
 

 :متى فتح صالح الدٌن األٌوبً بٌت الممدس بعد   -17س
 ضم المدن الساحلٌة  - أ

 بعد اتفاله مع رٌتشارد الثانً  - ب
     -ج     
      -د     

 
 

 :األستبارٌة هً  -18س

 فرسان فً الحمالت الصلٌبٌة  - أ
      - ب

      -ج     
     -د     

 
 :سً األول خالؾ على الحكم بٌن شهد العصر العبا -19س

 األمٌن والمؤمون  - أ
     هارون الرشٌد والمؤمون - ب

 أبو جعفر المنصور وهارون الرشٌد   -ج    
    -د     

 
 :أول دولة حكمت المؽرب العربً هً  -20س

 الموحدون  - أ
 المرابطون  - ب

 ن المرٌو -ج     
  -د     

 
 :العزٌز هً  عمر بن عبدالخلٌفة أهم أعمال  -21س

 إسماط الجزٌة عمن أسلم  - أ
   ضرب السكة االسالمٌة  - ب
 تمام فتح بالد األندلس إ -ج
   بناء المدن   -د
 

من الذي تزامن والدته مع انتصار والده فً معركة روضة  -22س
 :مهنا 
 فٌصل بن عبد العزٌز  - أ

 سعود بن عبد العزٌز  - ب
 خالد بن عبد العزٌز  -ج     
 فهد بن عبد العزٌز  -د     

 
 : رحمه هللا تعالى كم عدد الجامعات فً عهد الملن عبد هللا -23س

 جامعة  24 - أ
 جامعة  20 - ب

 جامعة  21 -ج     
 جامعة  25 -د     

 
 
 

خٌار )  :الملن عبد العزٌز بعد أن وحد نجد توجه إلى منطمة  -24س
وبعد ضم (  1340 حائل خطؤ الن حائل أخر جزء تم ضمة فً نجد 

 حائل ضم عسٌر ونجران لكن اإلحساء بعد ضم المصٌم
 الحجاز  - أ

 عسٌر ونجران  - ب
  اإلحساء -ج     
 حائل  -د     

 
 
 

 :متً تم استخراج البترول بكمٌات كبٌرة من بئر الدمام  -25س
 هـ 1357 - أ

    - ب
  -ج
  -د
 

 :شمل حكم الدولة السعودٌة الثانٌة مناطك وهً  -26س
 (اإلحساء والمطٌؾ ) شرق البالد  –نجد  - أ

     - ب
  -ج     
  -د     

 
 :معنى المخالؾ السلٌمانً منطمة   -27س

 نجران  - أ
  جازان - ب

 عسٌر   -ج     
 الحجاز  -د     

 
 ما الفرق بٌن جمع أبو بكر وعثمان بن عفان للمرآن الكرٌم ؟ -28س

 أبو بكر على حرؾ وعثمان على مصحؾ  - أ
 أبو بكر على أحرؾ وعثمان على عدة أحرؾ  - ب

  أبو بكر على أحرؾ وعثمان على حرؾ واحد   -ج     
  -د     

 
 :بدأت ظاهرة النفاق بعد ؼزوة  -29س

 أحد  - أ
 بدر  - ب

 األحزاب  -ج     
 خٌبر   -د     

 
 :توفً أبو طالب  بعد  -30س

 الحصار فً الشعب  - أ
 بعد وفاة خدٌجة رضً هللا عنها  - ب

  -ج     
  -د     

 
 :وسٌلة أفالم الفٌدٌو فً مخروط دٌل أٌن تمع  -31س

 الوسائل شبه المحسوسة  - أ
 الوسائل المحسوسة  - ب

 المجردةالوسائل  -ج     
 كر الشً مما ذ -د     

 
 
 



 

 :ما أول سرٌة ؼنمت فً العصر النبوي  -32س
 ال فٌها أو مواجههم ٌحدث لتل      البحر سٌؾ سرٌة  - أ

 نخلة سرٌة   - ب
 سرٌة رابػ  -ج     
 سرٌة الخراز -د     

 
 :ما هً حضارة العراق لدٌماً  -33س

  األشورٌة - أ
 الفٌنٌمٌة  - ب

 اآلرامٌة    -ج     
    -د     

 
 :حضارة بالد فارس   -34س

 ٌة كانت فً أسٌا الصؽريالخٌارات خطؤ الحٌث) الحٌثٌة  - أ
 اآلرامٌة  - ب
 األشورٌة    -ج
  خمٌنٌوناإل  -د
 

 :رتبً الحضارات حسب األلدم  -35س
 .حمٌر –معٌن  -سبؤ - أ

 .معٌن  -سبؤ –حمٌر  - ب
 .حمٌر -سبؤ –معٌن  -ج
 معٌن  –حمٌر  -سبؤ -د
 

 : لوم ثمود فً مملكة  -36س
 :أو دولة لها عاللة بحجر ثمود  -س

 سبؤ - أ
 معٌن  - ب
 حمٌر -ج
  مدائن صالح -د
 

 :من هو مإسس المدرسة المثالٌة للتارٌخ  -37س
 هٌجل - أ

     هٌرودت  - ب
  -ج
  -د
 

 :مإرخ إسالمً تمٌز بدلة اإلسناد من هو  -38س
 اإلجابة الطبري   البالذري  - أ

 ابن كثٌر  - ب
 المسعودي  -ج     

   -د      
 

 .........:التحالؾ الثالثً بٌن ألمانٌا وإٌطالٌا و -39س
 النمسا - أ

 فرنسا - ب
 روسٌا -ج
 نٌا برٌطا -د
 
 
 
 
 

فً أي معركة حرب أهلٌة أمرٌكٌة من نتائجها استسالم  -40س 
 :روبرت أدو راد أمام بولٌسس جرانت 

 محكمة أبو ماتوكس  - أ
  جٌتٌسبرغمعركة  - ب
 معركة ساراتوجا  -ج
 معركة لكنجستون   -د
 
 

  :انتهت معركة سان جرمان بكسر شوكة اإلمبراطورٌة  -41س
 ن جرمانمعاهدة سان جرمان ولٌس معركة سا

 النمساوٌة المجرٌة  - أ
  ألمانٌا  - ب
  اٌطالٌا  -ج
   برٌطانٌا  -د
 

اهتم بترجمة اللؽتٌن ( الٌونان)بٌت الحكمة نملوا له حضارة  -42س
 :هما 

 الرومانٌة والفارسٌة  - أ
 الرومانٌة والٌونانٌة  - ب
  الٌونانٌة والفارسٌة -ج      
 الشً مما ذكر  -د      

 
 :د المؽرب ما عدا جمٌع الدول لامت فً بال -43س

 المرٌنٌة    - أ
 الموحدٌة  - ب
 المرابطٌن   -ج
  الصفارٌة -د
 

 :ٌوم الحرٌة بفرنسا والذي ٌحتفلون فٌه حتى ٌومنا هذا هو  -44س
 التحام سجن الباستٌل  - أ

     - ب
    -ج     

     -د      
 

 زٌنً  إلى حركة فً اٌطالٌاماجوزٌبً دعا أو ألام -45س
 :تهدؾ هذه الحركة إلى  "حركة اٌطالٌا الفتاة "تسمً
 :فً إٌطالٌا لعب دورا فً  مازٌنً....كان  –أو س 
 الحرب  - أ

 النهضة  - ب
  الوحدة   -ج     
  الثورة    -د     

 
 من لضى على فرلة اإلنكشارٌة ؟ -46س

 محمود الثانً  - أ
    دمحم الفاتح - ب
   سلٌمان المانونً  -ج
   أروخان   -د
 
 
 
 
 
 
 



 

 :استعمرت اٌطالٌا منطمة  -47س
 ونست - أ

 المؽرب  - ب
 لٌبٌا -ج
 مصر -د
 

 :ما آخر حملة صلٌبٌة على بٌت الممدس أو الشام  -48س
 الخامسة  - أ

 الرابعة  - ب
  السابعة  -ج     
  السادسة  -د     

 
 :من أول من َورث الخالفة  -49س

 بن أبً سفٌان   معاوٌة - أ
    أبو جعفر المنصور  - ب
  عبد الملن بن مروان   -ج
 بد الملن سلٌمان بن ع   -د
 

 دل ؟تعلى ماذا دائرتٌن  متشابكتان معاً سإال عن  -50س
 
 
 
 
 
 

 تستعمل فً الممارنة واستخراج أوجه التشابه  - أ
     التصنٌؾ  - ب
    التعرٌؾ  -ج
       -د
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بقٌة األسئلة لهذه الفترة 

 ةعددٌة ولغوي



 

 " :أٌام العرب " ن ماذا ٌتحدث كتاب ع 1س

 حروبهم  - أ

 أشعارهم -ب

 أنسابهم -ج

الٌة من حٌث ترتٌبها ماهو الترتٌب الصحٌح للمعارن الت -2س

 :الزمنً  

 ذات السالسل  –الجسر  –المادسٌة  - أ

 ذات السالسل  –المادسٌة  –الجسر  - ب

  المادسٌة –الجسر  –ذات السالسل  -ج

المادسٌة   –ذات السالسل  –الجسر  -د

 

 :هو مذهب الدولة الرستمٌة  ما -3س

 األباضٌة  - أ

  السنً  - ب

 النصرانً -ج

 الشٌعً  -د

 " :التوحٌد " الوهاب كتابه  لؾ دمحم بن عبدفً أي مدٌنة أ -3س

 العٌٌنة - أ

 حرٌمالء  - ب

 الدرعٌة  -ج

    المصٌم -د

لماذا أنتشر المذهب الحنبلً فً شبه الجزٌرة العربٌة لبل  -4س

  :لٌام الدولة السعودٌة األولى 

 ألن أحمد بن حنبل عاش فٌها  - أ

الوهاب والد دمحم بن  الشٌخ عبد لام بنشره المذهب الحنبلً - ب

  الوهاب عبد

 : (أسباب سٌادة المذهب الحنبلً فً نجد)  

 لبساطة المذهب .1

 ومناطق االمتزاج السكانً, لبعد نجد عن المراكز الحضارٌة .2

 عدم وجود جذور للصوفٌة فً نجد .3

احمد " مثل"إعجاب أهل نجد ببعض شخصٌات المذهب الحنفً .4

 مٌةابن تً, بن حنبل 

 الكتاب والسنة النبوٌة لنصوصألنه أقرب المذاهب  .5

كانوا  إنهموذلك , نجد إلىالنتقال الكثٌرٌن من علماء المذهب  .6

فنجد كانت شبه مستقلة , دائماً ماٌصطدمون بالكٌانات السٌاسٌة

 ً  .سٌاسٌا

 :ٌبدأ تارٌخ الدولة السعودٌة األولى من سنة  -5س

 هـ1309  - هـ1240 - أ

 هـ1233   -هـ1157  - ب

  هـ1309  -ج

  هـ1319  -د

 :ما الصناعة التً اشتهرت فٌها الدولة الفٌنٌمٌة  -6س

  الفخار - أ

 الصباغ األرجوانً  - ب

  صناعة الدوالب  -ج

 صناعة الورق  -د

 

 :ما هو خط الدولة السومرٌة  -7س

  المسماري - أ

    الهٌروؼلٌفً - ب

   -ج

  -د

الح الدٌن األٌوبً فً مدٌنة ما هو العمل الذي لام به ص -8س

 :الماهرة 

 بناء سور حول الماهرة  - أ

   تؤسٌس دار الحكمة  - ب

  بناء للعة انطاكٌا   -ج

    -د

 :فً أي تارٌخ لامت معاهدة ساٌكس بٌكو  -9س

 م1911 - أ

 م1917 - ب

 م1915   -ج

  م1916 -د

 

 

 

 

 هـ1434الثانٌة  الفترة 



 

 

 :المعركة التً أنتصر العباسٌٌن على األموٌٌن  -10س

 معركة الزاب الكبٌر - أ

   الرٌدانٌة   - ب

   مرج راهط  -ج

 مرج دابك -د

 :ما اسم صنم لبٌلة هوازن  -11س

  ذو الخصلة  - أ

 سواع   - ب

 العزى -ج

 مناة  -د

سافر الملن فٌصل رحمه هللا فً صؽره لدولة أجنبٌة  -12س

 :ماهً هذه الدولة 

 برٌطانٌا - أ

 اٌطالٌا - ب

  المانٌا -ج      

 فرنسا -د      

 

 :من وضع الخطة الخماسٌة  -13س

  العزٌز  فٌصل بن عبد - أ

 فهد بن عبدالعزٌز  - ب

 سعود بن عبدالعزٌز  -ج    

 خالد بن عبدالعزٌز   -د    

 

 :التً تموم باالكتشافات الجؽرافٌة الحدٌثة  أولى الدول-14س

 البرتؽال  - أ

 انجلترا - ب

 فرنسا  -ج    

 أسبانٌا -د    

 

 

 

 :من الخلٌفة الذي لام بسن العملة  -15س

 عبد الملن بن مروان  - أ

   بن الحكممروان  - ب

   سلٌمان بن عبد الملن -ج     

  عمر بن عبد العزٌز  -د    

 

ادخل العنصر )   دولتهما اسم الجٌش الذي أدخله المعتصم فً  -16س

  (الفارسًالتركً محل 

 هذه فً الدولة العثمانٌة)  اإلنكشارٌة - أ

   المولازٌة  - ب

 المجرٌة -ج

 الخجر    -د

  

  

 

 

  



 

 :موجبها الدولة العثمانٌة إلٌطالٌا لٌبٌا المعاهدة التً سلمت ب -1س

لوزان األولى أو صلح أوش نفس )نعدل الخٌارات ) لوزان  - أ

 اإلسم

 فرساى - ب

 برونا -ج     

  -د     

 :ؼروة  بعد تؽٌرت سٌاسة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من الدفاع  إلى الهجوم -2س

 أحد  - أ

 بدر  - ب

 خٌبر -ج

  األحزاب -د

نٌة فً الحرب العالمٌة األولى مع انضمام الدولة العثما -3س

 : ألمانٌا نتج عنه 

 ضعفها  - أ

 سموطها  - ب

 ......أصبحت لوة عظٌمة  -ج     

  -د     

كان ٌدعو للثورة أو الحرب األهلٌة فً ).........( زعٌم أو ملن  -4س

 (الخٌار هذا سبب لٌام الثورة األمرٌكٌة )  :أمرٌكا بسبب 

كا الجنوبٌة بسبب األلتصاد بٌن أمرٌكا الشمالٌة وأمريتنازع  - أ

........... 

 ........بسبب سٌادة فرنسا  - ب

 ...بسبب السٌاسة االلتصادٌة التً اتبعتها برٌطانٌا تجاههم  -ج

 ..................المجاعة التً حدثت  -د

هـ استولت الدولة العثمانٌة على مدٌنة 763فً عام  -5س

 :وحولتها عاصمة لها .....

 أدرنة  - أ

 ٌةالمسطنطٌن - ب

 أنمره -ج

  -د

 

 

 

سٌاسة العلماء ضد الشٌخ دمحم بن  عبد الوهاب لتشوٌة  -6س

 :سمعته 

  مراسلة العلماء أو الدعاة - أ

     - ب

  -ج

  -د

 :المهدٌة ظهرت فً  -7س

 مصر - أ

 السودان  - ب

 المؽرب -ج

 تونس  -د

 :لامت الدولة  العثمانٌة على أنماض الدولة  -8س

  السلجولٌة - أ

 األموٌة  - ب

 رزمٌة االخو -ج

 العباسٌة  -د

:  من نتائج الحملة الفرنسٌة على مصر  -9س

 مصرنملت الطباعة إلى  - أ

بموجبها تموت الدول العربٌة أو زادت معرفة الشعوب العربٌة  - ب

 (زادت جبهات العالم العربً )بخطرهم علٌهم 

   -ج

  -د      

ر سإال ؼً)  لماذا اسمط صالح الدٌن الدولة العبٌدٌة فً مصر  -10س

 (واضح

 ألنها اشتركت مع الصلٌبٌن  -أ 

 خطر على العالم العربً اإلسالمً  ألنها -ب 

  -ج 

  -د 

 :عام ٌحاربها  30أكبر عدو للدولة السعودٌة األولى استمر  -11س

 دهام بن دواس  - أ

 أل زامل  - ب

 بنو خالد  -ج

  -د

 هـ1434 الفترة الثالثة



 

  :ما أول لبٌلة أوجدت عبادة األصنام فً الجزٌرة العربٌة  -12س

 جرهم  - أ

 خزاعة - ب

 لةالعمال -ج

 لرٌش -د

 :لماذا أختار تركً بن عبدهللا الرٌاض عاصمة له  -13س

 ألنها حصٌنة وكثٌرة المزارع  - أ

  لكثرة أنصاره فٌها   - ب

   -ج

  -د

 :المعركة الفاصلة بٌن الملن عبد العزٌز وابن رشٌد هً  -14س

 البكٌرٌة  -أ 

 الشنانة  -ب 

 الدلم   -ج 

  روضة مهنا  -د 

ما استولت على الوطن الحسنة الوحٌدة للدولة العثمانٌة عند -15س

أهم حسنة حماٌتها للحرمٌن من خطر النصارى ) :العربً اإلسالمً 

 البرتؽالٌن

 ازدادت مكانتها اإلسالمٌة بٌن الشعوب  - أ

     - ب

   -ج

  -د

 :عالم ظهر فً األندلس اشتهر بالطب  -16س

 ابن سٌنا  - أ

 (ابن زهر )    األزهري  - ب

  ابن حٌان -ج

  -د

سموط الدولة السعودٌة األولى حملة إبراهٌم باشا بعد  -16س

 :عملت على 

 إرسال أل سعود إلى مصر  - أ

     - ب

  -ج

  -د

سبك وضعت  :لماذا اشتهر المذهب الحنبلً فً نجد  -17س

 االسباب

 ألن أحمد بن حنبل عاش فً نجد  -أ 

 ألنه درس فً نجد  -ب 

 ألن والد الشٌخ دمحم بن عبد الوهاب درس على ٌده  -ج 

       -د 

 :الفرس باألتران فً العصر العباسً هو الخلٌفة الذي استبدل  -18س

 المعتصم  -أ 

 الهادي  -ب 

  المؤمون  -ج 

 األمٌن   -د 

 : مإسس الدولة األموٌة باألندلس  -19س

 عبد الرحمن الداخل  -أ 

   عبد الرحمن الناصر -ب 

 عبد الرحمن األوسط -ج 

 المنصور بن أبً عامر -د 

 

 :لائد ذاع صٌته فً األندلس  -20س

 موسى بن نصٌر  -أ 

 لتٌبٌة بن مسلم  -ب 

  ن نافععمبة ب -ج 

 دمحم الثمفً   -د 

 :الذي أوجد أو أنشؤ  الجراكسة هو  -21س

 منصور بن لالوون  - أ

   لانصوه - ب

 الظاهر بٌبرس -ج

    -د

 :الفٌنمٌون اشتهروا ووسعوا حكمهم ألنهم  -23س

 اشتهروا بالصناعة والتجارة  - أ

 السفن والرحالت  - ب

  صناعة الورق -ج

 صناعة الدوالب -د

 

 

 



 

 :توفً فً  عبد الرحمنبن  الملن عبد العزٌز -24س

 أثٌنا  - أ

 الرٌاض  - ب

  الطائؾ -ج

 مكة  -د

من نتائج الحرب العالمٌة الثانٌة ، دولة انمسمت إلى لسمٌن  -25س

 :شرلٌة وؼربٌة هً 

 بولندا  - أ

 كورٌا - ب

  ألمانٌا -ج

 روسٌا  -د

فٌصل أو الملن ) ما هً الوزارة التً أنشئت فً عهد الملن  -26س

  الملن سعود (:سعود 

  الزراعة - أ

  الموصالت - ب

  -ج

  -د

 :الحملة الصلٌبٌة التً استولت على بٌت الممدس هً  -27س

  ألولىا -أ 

 الثالثة  -ب 

 الرابعة  -ج 

  الثانٌة  -د 

 :كٌؾ تولى عثمان بن عفان الخالفة  -28س

 (بالشورى)رشحه عمر بن الخطاب والصحابة اختاروه  -أ 

 بالوراثة  -ب 

  -ج 

  -د 

 :لماذا عربت الدواوٌن فً الدولة األموٌة  -29س

     ت إلى العربٌةمكانت باللؽات األجنبٌة وترجألنها  - أ

     - ب

  -ج

  -د

 

 فً عهد من فً الدولة األموٌة حاولوا فتح المسطنطٌنٌة – 30س

 : للمرة الثانٌة 

 سلٌمان بن عبد الملن  - أ

   معاوٌة بن سفٌان  - ب

 عبد الملن بن مروان  -ج

   عمر بن عبد العزٌز  -د

 : بعد من تولى مروان بن الحكم الحكم -31س

 ٌزٌد بن معاوٌة  - أ

    معاوٌة بن سفٌان  - ب

 عبد الملن بن مروان -ج

 سلٌمان بن عبد الملن  -د

لسم عمر بن الخطاب رضً هللا عنه الخراج أو األراضً  ىمت -32س

: 

 بعد معركة المادسٌة  -أ 

 أرض السواد  -ب 

  معركة نهاوند  -ج 

  -د 

 :الفاشٌة ظهرت فً  -33س

 روسٌا  -أ 

 ألمانٌا  -ب 

  إٌطالٌا  -ج 

 انجلترا   -د 

 :ماهً الحضارة التً ظهرت فً بالد النهرٌن أو العراق  -34س

 اآلرامٌة  -أ 

 السامانٌة  -ب 

 الفٌنٌمٌة  -ج 

  السومرٌة -د 

 (السإال خطؤ ) :معاهدة لورانس أمر الحكام   -35س

 انتداب  - أ

   الوصاٌة - ب

  -ج

  -د

 

 

 



 

 

معركة عٌن جالوت من نتائجها ظهرت الموة فً الدولة  -36س

 :العربٌة فً 

 مصر  -أ 

 الشام  -ب 

 تونس  -ج 

 ا لٌبً -د 

 :أصل البرامكة  -37س

 ترن  -أ 

 فرس -ب 

 بربر -ج 

 عرب  -د 

 :كم استمرت خالفة ٌزٌد بن معاوٌة  -38س

 سنة -أ 

 سنتان  -ب 

  سنوات ثالثة -ج 

 سنواتأربعة  -د 

 :فً عهد ٌزٌد بن معاوٌة حدث حدث ما  -39س

 ممتل علً بن أبً طالب  -أ 

 حرة المدٌنة المنورة  -ب 

   -ج 

   -د 

 :الصلٌبٌة هو  أحدى الحمالتسر فً ملن أُأ  -40س

 فلٌب  -أ 

 س التاسع لوي -ب 

  رٌتشارد -ج 

   -د 

 (بنً كلب )  :صنم ود هو لمبٌلة  41س

 األوس والخزرج -أ 

 هذٌل  -ب 

   كلب -ج 

   ثمٌؾ -د 

 

 

 

 

 

 

من تولى أمر المسلمٌن بعد وفاة عمر بن الخطاب رضً هللا  -42س

 :عنه الشورى بٌن المسلمٌن 

 عبد الرحمن بن عوؾ  -أ 

 الزبٌر بن العوام  -ب 

 عثمان بن عفان  -ج 

    -د 

 

 :لعباسٌة هو أول وزٌر للدولة ا -43س

 الخالل  سلمةأبو  -أ 

  أبو مسلم الخرسانً -ب 

  الفضل بن سهل  -ج 

 أبو ٌحًٌ البرمكً  -د 

  

 :أسماء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص منها  -44س

 أحمد  -أ 

 عبدهللا -ب 

 الماسم  -ج 

 عبد المطلب -د 

  

  -45س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

رشٌد على ٌد رجال  بن ما هً المعركة التً لتل فٌها عبد العزٌز -1س

 :العزٌز الملن عبد 

  البكٌرٌة -أ 

  أم العصافٌر -ب 

 روضة مهنا   -ج 

  الشنانة  -د 

مافً )  :توفً علً بن أبً طالب رضً هللا عنه فً حادثة  -2س

 حادثة لممتل علً فمط لتلة عبد الرحمن بن ملجم

الحسن أو علً رضً هللا عنه  ابنا أحدأعتمد هنا السإال المصد 

 :الحسٌن

 كربالء   -أ 

 نهاوند   -ب 

 النهروان  -ج 

 صفٌن  -د 

 :استوطن الملن عبد العزٌز المبائل ومنها تسمت بـ  -3س

 المرعاء  -أ 

 وٌة األرطا  -ب 

  الخرمة -ج 

  الؽطؽط -د 

 :أمر أبو بكر بجمع  -4س

 الحدٌث الشرٌؾ   -أ 

 المرآن الكرٌم  -ب 

   -ج 

   -د 

 :رضع النبً ملسو هيلع هللا ىلص من لبائل ومنها لبٌلة  -5س

 أمٌة وسعد  -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

 :بُأنٌت بؽداد على ٌد الخلٌفة العباسً  -6س

 أبو جعؽر المنصور   -أ 

  معاوٌة بن سفٌان -ب 

 المؤمون  -ج 

  األمٌن -د 

 

 

 

 

 :عباسً لضى على البرامكة هو خلٌفة  -7س

 المعتصم  -أ 

 هارون الرشٌد  -ب 

 المؤمون  -ج 

 األمٌن   -د 

 :سمطت الدولة السعودٌة األولى عام  -8س 

  هـ1233 -أ 

  هـ1234 -ب 

  هـ1240 -ج 

  هـ1309 -د 

 :من هو لائد معركة أجنادٌن   -9س

  عمرو بن العاص  -أ 

  خالد بن الولٌد  -ب 

  أبو عبٌده بن الجراح -ج 

  شرحبٌل بن حسنة  -د 

 :مرج دابك  تم بٌن من ومن معركة  -10س

  العثمانٌٌن والروم  -أ 

  العثمانٌٌن  و الفرس  -ب 

  العثمانٌٌن و الممالٌن  -ج 

   -د 

طوسون باشا  و اإلمام  :معركة الصفراء بٌن من ومن ولعت  -11س

 سعود بن عبد العزٌز الكبٌر

 والة مصر العثمانٌون بمٌادة طوسون باشا  -أ 

   والدولة السعودٌة األولى

   -ب 

   -ج 

   -د 

تركً بن )  :الثانٌة استمر حكم تركً بن عبد هللا فً الفترة  كم -12س

سنوات اما لو ممصود  9عبد هللا لم ٌحكم سوا فترة واحدة وكانت 

 سنة 23الفترة الثانٌة لإلمام فٌصل بن تركً 

  سنوات8 -أ 

 سنوات 9  -ب 

 سنوات 10  -ج 

  سنة  11 -د 

 

 

 

 

 

 هـ1435أسئلة عام 



 

 :كم استمرت خالفة أبو بكر الصدٌك  -13س

 سنتٌن   -أ 

 ثالث سنوات   -ب 

 بع سنوات أر -ج 

 خمس سنوات  -د 

أعتمد الممصود هنا الثورة الفرنسٌة  :استملت فرنسا عام -14س

 (م  1789وتارٌخها هو 

  م1789 -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

 :أول رئٌس أمرٌكً هو  -15س

   -أ 

 جورج واشنطن   -ب 

   -ج 

   -د 

 :استمرت الدعوة السرٌة كم سنة  -16س

 سنتٌن  -أ 

 ثالث سنوات  -ب 

 أربع سنوات   -ج 

 خمس سنوات -د 

 :اري فً عهد الخلٌفة لامت معركة ذات الصو -17س

 أبو بكر الصدٌك  -أ 

 علً بن أبً طالب  -ب 

 عثمان بن عفان  -ج 

 عمر بن الخطاب  -د 

 :دفن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً بٌت  -18س

 رضً هللا عنهما خدٌجة بنت خوٌلد فً حجرة  -أ 

 رضً هللا عنهماعائشة بنت أبً بكر فً حجرة  -ب 

  رضً هللا عنهماحفصة فً حجرة  -ج 

  ي هللا عنهما فً حجرة أم سلمة رض -د 

 :لائد المسلمٌن فً معركة المادسٌة هو  -19س

  خالد بن الولٌد  -أ 

 سعد بن أبً ولاص   -ب 

   -ج 

   -د 

 

 

 :أول من أدخل عبادة األصنام فً الجزٌرة العربٌة هو  -20س

  العمالمة -أ 

  عمرو بن لحً الخزاعً -ب 

 لبٌلة جرهم  -ج 

  لبٌلة لرٌش  -د 

هللا عنه  فُأتحت جزٌرة فً عهد الخلٌفة عثمان بن عفان رضً -21س

 (لبرص )   :هً جزٌرة 

 رودس  -أ 

 صملٌة  -ب 

  كرٌت -ج 

  لبرص -د 

 :كان فتح مكة فً السنة  -22س

 هـ6 -أ 

 هـ7 -ب 

 هـ8 -ج 

 هـ9 -د 

العاشر من البعثة ولبل الهجرة )  :كان عام الحزن فً السنة  -23س

  بثالث سنوات

 من البعثة10  -أ 

 من البعثة7 -ب 

 من البعثة 8 -ج 

 هـ9 -د 

 :طرد األمام تركً بن عبد هللا من الرٌاض  -24س

 األتران  -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

 :نولؾ ملن لـ أر -25س

 اٌطالٌا -أ 

 ألمانٌا -ب 

 فرنسا  -ج 

  برٌطانٌا  -د 

 

 

 

 

 

 



 

السإال خطؤ أي ) :متحؾ مشهور بآثاره التارٌخٌة هو متحؾ  -26س

 (متحؾ فٌة أثار تارٌخ

 متحؾ الباستٌل  -أ 

 متحؾ لوٌس الرابع عشر  -ب 

   -ج 

   -د 

 :أسرة الشٌخ دمحم بن عبد الوهاب كانت تسكن من لبل فً  -27س

 ولد الشٌخ كان فً العٌٌنةأسرة الشٌخ كانت فً أشٌمر ولكن م

 العٌٌنة  -أ 

 الدرعٌة  -ب 

  الرٌاض -ج 

  المصٌم -د 

 :أعلى مراتب الدٌن فً الدولة العثمانٌة هً مرتبة  -28س

 مفتً الدٌار  -أ 

 شٌخ اإلسالم  -ب 

   -ج 

 

فن رموز كلمة خورشٌد الموجودة على حجر تدل على ارتباط  -29س

 :التارٌخ بعلم 

 علم اللؽات واآلثار  -أ 

  علم الكرونولوجٌا -ب 

 النمٌات والمسكوكاتعلم   -ج 

   -د 

 :عُأرفت الوزارة فً عهد  -30س

 الخلفاء الراشدون -أ 

 األموٌٌن  -ب 

 العباسٌٌن  -ج 

 العثمانٌٌن  -د 

عبد الوهاب بن )  :سلٌمان بن عبد الوهاب تولى لضاء  -31س

 وكان فً البداٌة لاضً فً العٌٌنة ثم انتمل لحرٌمالء( سلٌمان 

 عنٌزة  -أ 

 الدلم  -ب 

 الرس  -ج 

 حرٌمالء  -د 

 

 

 

 

عند العرب بحمالت الصوائؾ والشواتً وهً ضد كانت تعرؾ  -32س

: 

 الفرس  -أ 

  الروم -ب 

 المؽول  -ج 

 الصلٌبٌٌن  -د 

 :دٌانة العرب لبل اإلسالم هً  -33س

  الوثنٌة -أ 

 النصرانٌة  -ب 

 المجوسٌة  -ج 

 الحنفٌة  -د 

لبٌلة الدروع التً ) :سمٌت الدرعٌة بهذا االسم نسبة إلى  -34س

 (سكنت تلن المنطمة لدٌما 

 ألنها صعبة  -أ 

 أل سعود الذي سماها بهذا االسم  نسبة إلى جد -ب 

   -ج 

   -د 

 :أفضل طرٌمة ٌستخدمها المعلم لتحدث عن رسول أو نبً هً  -35س

 أسلوب المصة  -أ 

 المحاضرة  -ب 

 التعلم التعاونً  -ج 

 االكتشاؾ -د 

أفضل طرٌمة ٌستخدمها المعلم لتوضٌح الفرق فً الماضً  -36س

 (اإلجابات نالصة)  :والحاضر فً التارٌخ فً موضوع معٌن 

 الطالب ببحث تارٌخً ٌكلؾ  -أ 

 ٌكلؾ الطالب بعمل فٌلم  -ب 

   -ج 

   -د 

أفضل طرٌمة ٌستخدمها المعلم لكً ٌوضح لطالب توسع  -37س

 :الفتوحات اإلسالمٌة ٌستخدم 

 التارٌخٌة الخرٌطة  -أ 

  المجسمات -ب 

  الصور -ج 

 العٌنات -د 

 

 

  



 

 :من أهداؾ جمعٌة االتحاد والترلً  -38س

 تخلص الحضارة التركٌة من المإثرات العربٌة والفارسٌة  -أ 

 تركً فً الدولة العثمانٌة تموي العنصر ال -ب 

   -ج 

   -د 

 :ٌكنى با أبو التارٌخ  -39س

  هٌردوت -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

 :نزل الوحً على موسى فً -40س

 مصر -أ 

 الجزٌرة العربٌة  -ب 

 سورٌا  -ج 

 العراق  -د 

 :من أهداؾ وعد بلفور  -41س

 وعد برٌطانٌا بتكوٌن دولة ٌهودٌة  -أ 

 الحلفاء ٌرٌدون الصهاٌنة بجانبهم  -ب 

   -ج 

   -د 

 :ظهرت الترجمة فً عهد  -42س

 األمٌن  -أ 

 المؤمون  -ب 

 الهادي  -ج 

 المعتصم  -د 

 :معركة الخندق فً العام  -43س

 هـ6 -أ 

 هـ5 -ب 

 هـ9 -ج 

 هـ7 -د 

هـ ألرت المملكة لرار فً مجلس  1435صفر  15فً  -44س

 ؼٌر واضح)  ......(ناسٌة البالً ) الشورى 

   -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

 

 

 :ملن خزائن مصر من أعالها إلى آخرها هو  -45س

 موسى  -أ 

 أٌوب  -ب 

 ٌوسؾ  -ج 

 عٌسى  -د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 !انتهى المسم 

 .ٌمكنن فٌما تبمى من الولت مراجعة إجابتن فٌه فمط 



 

 

  :مإلفة العالم " المؽازي " كتاب  -1س

 : ٌمكن السإال خطؤ من الذي ألؾ فً المؽازي 

  الوالدي  -أ 

    عروة بن الزبٌر  -ب 

   -ج 

   -د 

 :علم النمٌات ٌمصد به  -2س

  (المسكوكات ) النمود  -أ 

    -ب 

   -ج 

  -د 

خانو العهد فً ؼزوة ( :الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لــبنى لرٌضة تامروا على  -3س

  لخندقا

  لتله -أ 

  معاداته -ب 

   -ج 

   -د 

  :رسول لم ٌوح هللا إلٌه بشرع جدٌد  -4س

إن الرسول من أوحى إلٌة بشرع جدٌد ، والنبً من لم ٌوحى (خطؤ ) 

  الٌه بشرع جدٌد

   -أ 

    -ب 

   -ج 

   -د 

 :رسول أرسل على أهل نٌنوي  -5س

  ٌونس -أ 

 موسى -ب 

 عٌسى -ج 

 إبراهٌم -د 

 :من هو لاتل اآلسكندر الممدونً  -6س

 مرٌض  -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

 

 

 :للعالم " علم األنساب " كتاب  -7س

 البالذري   -أ 

  ابن كثٌر -ب 

  الطبري -ج 

   -د 

 :حدثت معركة ذات الصواري فً عهد الخلٌفة  -8س

 أبو بن الصدٌك  -أ 

 عمر بن الخطاب  -ب 

 عثمان بن عفان  -ج 

 علً بن أبً طالب  -د 

 :تم المضاء على حركة الخوارج على ٌد  -9س

  زٌاد بن أبٌه  -أ 

  الحجاج بن ٌوسؾ الثمفً  -ب 

  ٌر بن العوامالزب -ج 

   -د 

 تمكن العثمانٌون من الحصول على مصر وإدخالها لألراضً -10س

 : الدولة العثمانٌة فً عهد السلطان

  سلٌمان المانونً  -أ 

  دمحم الفاتح  -ب 

  سلٌم األول  -ج 

   -د 

 :من نتائج معركة عٌن جالوت  -11س

  انحسار المد المؽولً بالدولة اإلسالمٌة  -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

مكاسب سٌاسٌة فً العهد العباسً  استطاع الخوارج تحمٌك -12س

 :فً زمن الخلٌفة 

  األمٌن  -أ 

  المؤمون  -ب 

  المعتصم  -ج 

  أبو جعفر المنصور -د 

 

 

 

 

 هـ 1436أسئلة عام 

 القسم األول



 

 

أهم التؽٌرات التً طرأت على منصب الخالفة فً عهد الممالٌن  -13س

: 

  أنهم ما تبعوا نظام الشورى  -أ 

  نمل مركز الخالفة إلى الماهرة  -ب 

   -ج 

   -د 

 

دمحم بن عبد الوهاب  بإخراجلذي أمر ماهو اسم زعٌم بنى خالد ا -14س

: 

 سلٌمان بن عرٌعر  -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

ماهو المذهب الذي كان منتشر فً نجد لبل مذهب دمحم بن عبد  -15س

 :الوهاب 

 الحنبلً  -أ 

 الحنفً  -ب 

  الشافعً -ج 

  المالكً -د 

 :ب بسبب أنهت لرٌش حصار بنى هاشم فً الشع -16س

  بسبب المعارضه  -أ 

   بسبب وفاة عم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص -ب 

بسبب األرضة أكلت صحٌفة المماطعة ولم ٌبمى منها ؼٌر  -ج 

  باسمن اللهم  

   -د 

 :أطلك الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أسرى بنى المصطلك بسبب  -17س

  مصاهرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لهم  -أ 

  دخولهم باإلسالم  -ب 

   -ج 

   -د 

 فً مكة رتبً الدٌانات التً كانت منتشرة لبل بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص -18س

 الوثنٌة -النصرانٌة  –الٌهودٌة  –الحنٌفٌة )  :من األلدم 

 . الحنفٌة –النصرانٌة  –الٌهودٌة  –الوثنٌة  -أ 

 . الحنفٌة –النصرانٌة  –الوثنٌة  –الٌهودٌة  -ب 

 الوثنٌة     -النصرانٌة   -الٌهودٌة   -الحنفٌة -ج 

  الحنفٌة –الٌهودٌة  –النصرانٌة  –الوثنٌة  -د 

 

 

 :بً األحداث حسب تسلسلها الزمنً األول رت -19س

الحرب العالمٌة  – المسطنطٌنٌةفتح  –الحروب الصلٌبٌة  -أ 

 .األولى 

الحرب العالمٌة  –الحروب الصلٌبٌة  -فتح المسطنطٌنٌة -ب 

 األولى 

فتح  –الحروب الصلٌبٌة  –الحرب العالمٌة األولى  -ج 

 المسطنطٌنٌة

فتح  –الحرب العالمٌة األولى  –الحروب الصلٌبٌة  -د 

 المسطنطٌنٌة 

 

 :تم المضاء على عبدهللا بن الزبٌر فً مكة على ٌد  -20س

 الحجاج بن ٌوسؾ الثمفً   -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

ٌكتب وضع ( سإال خطؤ) :التموٌم الشمسً أوجده العالم  -21س

 التموٌم الهجري الشمسً

   عمر الخٌام -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

 :امتاز عصر الخلفاء العباسً الثانً  -22س

   لصره  -أ 

  ضعؾ خلفاإه -ب 

  طوله -ج 

 لوة خلفاءه -د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم األول

 !انتهى المسم 

 .ٌمكنن فٌما تبمى من الولت مراجعة إجابتن فٌه فمط 



 

 

  

لاير صورة للمدس وضعت فً  50فً عملة السعودٌة فئة  -23س

 :عهد الملن 

 الملن فٌصل -أ 

 فهد  -ب 

 سعود  -ج 

 خالد  -د 

 :سبب اتحاد فٌصل بن تركً مع الخالفة العثمانٌة  -24س

  حركة الصوفٌٌن  -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

ٌمكن السإال ما أول معركة  :لتل أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص ؼدراُأ  متً -25س

؟   ٌمتل فٌها أصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؼدراً 

من  10معونة كلها لتلوا ؼدراً  الرجٌع لتل  الرجٌع وبئر معركة

رضً هللا عنهم  من الصحابة 70الصحابة رضً هللا عنهم وبئر معونة 

   للتوضٌح لمن ٌمول أكثر وألل 

 الرجٌع  -أ 

  بئر معونة -ب 

   -ج 

   -د 

 :لماذا رفض ٌهود إسرائٌل النبً طالوت  -26س

 ألنه فمٌر  -أ 

   -ب 

   -ج 

  -د 

التموٌم الذي أمر بوضعه البابا وٌطبك اآلن فً أوروبا هو  -27س

 :التموٌم 

 الهجري  -أ 

 المٌالدي  -ب 

  التموٌم الؽرٌؽوري -ج 

   -د 

 

 

 

 

 

 

 

ٌدل على السالم فً العالم العربً 2005أطلك مسمً فً عام  -28س

 2010عربً بدأ خطا هذا السإال الربٌع ال :

 العربً الربٌع  -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

صورة لمصر مهم ٌدل ( ناسٌة) رٌاالت10أو  100فً فئة  -29س

 : على معلم ٌنتسب للدولة السعودٌة 

 المصمن  -أ 

   -ب 

   -ج 

    -د 

 :فً أي مدٌنة كانت دعوة الشٌخ دمحم بن عبد الوهاب الفعلٌة  -30س

 الدرعٌة  -أ 

  العٌٌنة -ب 

 حرٌمالء  -ج 

 المصٌم  -د 

 :النبً عام توفً  -31س

  م632 -أ 

  م630 -ب 

  م633 -ج 

    م635 -د 

  :  لمٌالديل عامولد النبً ملسو هيلع هللا ىلص  -32س

  م579عام الفٌل  -أ 

 م571عام الفٌل   -ب 

  م555عام الفٌل  -ج 

  م580عام الفٌل  -د 

 :العام الذي  نزل الوحً على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص المٌالدي هو 33س

  م610 -أ 

 م612  -ب 

  م614 -ج 

 م618 -د 

 

 

 

 القسم الثانً



 

 

 

من هو زعٌم بنى خالد الذي كان مسٌطرا على منطمة الجزٌرة  -34س

 :لبل لٌام الدولة السعودٌة األولى 

  عرٌعر بن دجٌن -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

 :نتائج مإتمر سان رٌمو  -35س

  تمسٌم فلسطٌن  -أ 

  تنفٌذ وعد بلفور  -ب 

   -ج 

   -د 

ها اكتفً لم ٌشرن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص النصارى فً سراٌاه التً ٌرسل -36س

 ألنهم لم ٌباٌعوا الرسول على نصرته خارج المدٌنة)  :بالمهاجرٌن 

  اإلسالم عهد بألنهم حدٌثً  -أ 

  ٌعرفون المتال  الألنهم  -ب 

   -ج 

   -د 

ؼٌر ) فً معركة  اإلسالمٌةمن الدولة نهائٌا خروج الروم  -37س

 : واضح

 الٌرمون  -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

 :سمطت الخالفة اإلسالمٌة فً تركٌا عام  -38س

  م1924 -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

 : اإلحساء هً للعة السعودٌة فً  الدولة للعة التً حاصرتهاال -39س

  الكوت -أ 

   -ب 

      -ج 

   -د 

 

 

 

 :أول من وسع الحرم المكً هو الملن  -40س

 بن عبد العزٌز سعود   -أ 

 بن عبد العزٌزفٌصل  -ب 

 بن عبد العزٌزفهد  -ج 

 بن عبد العزٌز خالد  -د 

 

مافهمت إٌة )  :نكبة البرمكة بمول ابن خلدون  -42س

 الالممصود من السإ

 تنامً حركة البرامكة وتساهل الرشٌد  -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

 

 ٌحتاج توضٌح :من هو ملن جزٌرة رودس   -43س

   -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

بدات فً عهد  ( : الخلٌفة  بدأت حركة الترجمة فً عهد -44س

 هارون وازدهرت فً عهد المؤمون

  هارون الرشٌد -أ 

  المؤمون -ب 

  األمٌن -ج 

  المعتصم -د 

 :فً عهد الدولة  الدواوٌنتعرٌب  -45س

 موٌة األ -أ 

  العباسٌة -ب 

 العثمانٌة -ج 

  الخلفاء الراشدون -د 

 

 

 

 

 

 

 

 لقسم الثانًا

 !انتهى المسم 

 .ٌمكنن فٌما تبمى من الولت مراجعة إجابتن فٌه فمط 



 

 

 

 :هللا أطلك علٌه رسوالً ونبٌاً  -46س

 دمحم علٌه الصالة والسالم  -أ 

  موسى علٌه السالم -ب 

  عٌسى علٌه السالم -ج 

  إبراهٌم علٌه السالم -د 

 

   ؼٌر واضح) :عبد العزٌز بن باز  -47س

 السٌادة لشرع ال لألمة  -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

هنان مذهبان ظهرا ) :لمذاهب األربعة فً عهد الخلٌفة ظهور ا -48س

 والبالً فً عهد المامون( الحنفً والمالكً ) فً عهد هارون الرشٌد  

 فً أي دولة ظهرت المذاهب الفمهٌة ؟ األموٌة : ٌمكن السإال 

 المعتصم  -أ 

 هارون الرشٌد -ب 

 المؤمون -ج 

 األمٌن  -د 

 

: سإال عن اتحاد لطر واألمارات مع برٌطانٌا  -49س

 (استملت فً عهد إلٌزابٌث الثانٌة)  

  الملكة إلٌزابٌث الثانٌة -أ 

 ملن ادوارد  -ب 

   -ج 

   -د 

 :أنكر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا بن جحش لمتله رجال من المشركٌن  -50س

 ألنه باألشهر الحرم  لتلوه  -أ 

 موالً إلٌهم -ب 

  لتالة للشٌوخ والعجائز -ج 

  عمد إتفالٌة فٌه صلح دون إذن النبً ملسو هيلع هللا ىلص  -د 

 :معركة المؽارنٌك  -51س

   -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

 

 :هً مصطلح لــــــ مهورٌة العربٌة المتحدة جال-52س

 مصر والسودان  -أ 

  مصر والعراق -ب 

  مصر وسورٌا -ج 

  مصر وفلسطٌن  -د 

 

 :سإال عن بندر عباس  -53س

   -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

 :الدٌانة المنتشرة فً شمال الجزٌرة العربٌة  -54س

 النصرانٌة   -أ 

 الوثنٌة   -ب 

 الٌهودٌة   -ج 

  مجوسٌةال -د 

 :جهود لراءة لصص وحكاٌات على األطفال م -55س

 حركً  -أ 

  سمعً -ب 

 بصري  -ج 

 حسً -د 

 

 :مإرخ شاهد ولع الحدث ما األسلوب الذي ٌدل علٌه  -56س

 التؤرٌخ  -أ 

  تارٌخ -ب 

   -ج 

   -د 

  -57س

 

 

 

 

 

 

 القسم الثالث

 !انتهى المسم 

 .ٌمكنن فٌما تبمى من الولت مراجعة إجابتن فٌه فمط 



 

 

اشتهرت مإلفاته بؤنها ٌؽلب علٌها االتجاهات التحٌزٌة  – 1س

المذهبٌة وهً التً تركزت علً األنثربولوجٌا  فً النظرة االجتماعٌة 

 :ه المإلفات فً تؤلٌفها لدى المإلؾ من هذ

  سٌر النبالء لذهبً -البداٌة والنهاٌة البن كثٌر      ب - أ

 معجم البلدان للحموي  -مروج الذهب للمسعودي     د -ج

 

 :من هو رسول أهل نٌنوى  -2س

 هود  -شعٌب         ب - أ

 موسى  -د           ٌونس -ج

 

 :سلٌمان و داوود هما  -3س

 ورثاء الملن  -ملكان      ب - أ

 أتاهما هللا النبوة ثم الملن  -د   هللا الملن ثم النبوة أتاهما -ج

 

 :الفرق بٌن مصطلح النبوة والرسالة  -4س

 الرسالة معجزة  -الرسالة تخص لوم            ب - أ

  الرسالة أعم من النبوة -النبوة أعم من الرسالة       د -ج

 

 :حلؾ الفضول كان لــــــ  -5س

 دفاعاً عن الفمراء  -ب         لنصرة المظلومٌن-أ

 تجارة مكة  -دفاعاً عن مكة           د -ج

 

زوجات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد ما تزوج عائشة رضً اللع عنها   -6س

تزوج من مٌمونة بنت الحارث وزٌنب بنت خزٌمة رضً هللا 

 :عنهن من أي المبائل  ٌنتسبن 

  زنهوا -بخزاعة                        - أ

 جرهم  -ثمٌؾ                       د -ج

 :مرضعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حلٌمة السعدٌة هً من لبٌلة  – 7س

 خزاعة  -ب                         هوازن -أ

 ثمٌؾ         -ؼطفان                         د -ج

 : إلى عرب   ( مضر ، ولٌس ، وعٌالن ) تنسب المبائل  -8س

 لحطان  -العاربة                           ب - أ

 البائدة -د                       المستعربة -ج

اشتهرت األسواق لدى لرٌش وعندما كان الرسول صلى هللا  -9س

علٌه وسلم ٌتاجر بؤموال وبضائع  السٌدة خدٌجة بنت خوٌلد كان 

 :سنة وكان ٌتجه بها إلى سوق  25عمره 

  حباشه -ب      ذي المجاز               - أ

 مجن   -عكاظ                           د -ج

لصً بن كالب تولى فً لرٌش لدٌماً الرفادة والرئاسة  -10س

والسماٌة ودار الندوة ما هً المبٌلة التً كانت تتولى بٌت الحرام 

 :لبله 

   خزاعة -بجرهم                            - أ

  هوازن  -د    ؼطفان                         -ج

 :لتل أصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ؼدراً فً مولعة  -11س

أو ماهً الؽزوة التً لتل فٌها كثٌر من أصحاب الرسول صلى هللا 

 : علٌه وسلم 

 األبواء  -حمراء األسد                  ب - أ

  بئر معونة  -د                        الرجٌع  -ج

نتشرت فً شمال الجزٌرة العربٌة لبل الدٌانة التً ا – 12س

 :البعثة هً 

  النصرانٌة -ب                     الوثنٌة-أ

 المجوسٌة     -الٌهودٌة                   د -ج

 اآلٌةنزلت     إنا فتحنا لن فتحنا مبٌنا     لوله تعالى  -13س

 :فً ؼزوة 

 الخندق  -ب          صلح الحدٌبٌة -أ

 تبون  -د                 أحد       -ج

 

 

 

 

 

 

 هـ1437أسئلة كفاٌات تارٌخ عام 

 المسم األول



 

 

 كتب عمر بن الخطاب إلى أحد المضاة ٌمول له  -14س

أما بعد ، فإن المضاء فرٌضة محكمة ، وسنة متبعه ، فافهم إذا " 

 تولى إلٌن ، فإنه ال ٌنفع تكلم بحك ال نفاذ له أس 

بٌن الناس فً وجهن ومجلسن ، حتً ال ٌطمع شرٌؾ فً حلٌفن ، 

من عدلن البٌنة على من أدعى والٌمٌن علً ما  وال ٌٌؤس ضعٌؾ

أنكر ، والصلح جائر بٌن المسلمٌن إال صلحاً أحل حراما أو حرم 

 "والسالم علٌن .............حالالً 

 :لمن أرسل الرسالة 

 شرحبٌل بن حسنة  -ب      أبو موسى األشعري-أ

 معاوٌة بن أبً سفٌان  -علً بن أبً طالب        د -ج

 

صلت مشكلة ونزلت سورة األنفال وحسمت المشكلة ح -15س

 :بالمرآن الكرٌم بعد ؼزوة 

  بدر -بأحد                            - أ

 تبون  -صلح الحدٌبٌة                د -ج

 

سإال ؼٌر واضح  :ؼزا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الٌهود بعد معركة  -16س

  ٌظة وبنً النضٌرلبنً لر االن بعد بدر وبعد أحد كان فٌة ؼزوت

  الخندق -أحد                        ب - أ

     بدر -دخٌبر                        -ج

 .......سإال عن األنبٌاء ومرٌم بنت عمران  -17س

 :ما هو االستنتاج الصحٌح هو 

كل األنبٌاء كلمهم جبرٌل ومرٌم علٌها السالم جاءها جبرٌل  - أ

 ألنبٌاء على هٌئة بشر سوٌا إذن مرٌم من ا

 

كل ألدٌان تدعو إلى الخٌر والبوذٌة دٌن ٌدعو للخٌر إذن  - ب

 .البوذٌة دٌن سماوي 

 

 .كل األنبٌاء رسل ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص رسول أذن دمحم نبً  -ج

 ........ -د

 

 :الكتابات المسمارٌة وجدت فً حضارة  -18س

      الفٌنٌمٌة  -األشورٌة             ب - أ

 الكلدانٌة  -د        السومرٌون -ج

 

 :أهُألن  لوم شعٌب بـــــ  -19س

 الظل والخسؾ                  -أ

 الصٌحة والخسؾ  -ب 

 الزلزلة والظل   -ج

  الظل والصٌحة -د

 

 :فً المرآن الكرٌم ٌعود إلى لوم " المإتـــفــكــة "المراد بـــ  – 20س

 نوح  -عاد                           ب - أ

 ثمود  -د                            لوط -ج

 

 : كم أمضً معاوٌة بن سفٌان ٌحاصر المسطنطٌنٌة  دام  -21س

 ثالث سنوات  -أ 

 أربعة سنوات  -ب 

 ستة سنوات  -ج 

 سبعة سنوات  -د 

 :أول مدٌنة بدأت فٌها الدعوة السرٌة للدولة العباسٌة هً  -22س

 الحمٌمة  -أ 

 األنباط  -ب 

 الحٌرة  -ج 

 مرو  -د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم األول

 !انتهى المسم 

 .ة إجابتن فٌه فمط ٌمكنن فٌما تبمى من الولت مراجع



 

 

 

 :لعة حدثت فً نهاٌة الدولة األموٌة هً مولعة مو -23س

 ابك  دمرج  -أ 

 مرج راهط  -ب 

   الزاب -ج 

 ..... -د 

  :عهد الدولة األموٌة مولعة حدثت فً 24س

  مرج راهط -أ 

  -ب 

 مرج دابك -ج 

  -د 

 

 :صلح الرملة حدث فً الحملة الصلٌبٌة   -24س

 الثالثة  -أ 

 الخامسة  -ب 

 الثانٌة  -ج 

 السادسة  -د 

 :لبٌت الممدس بعد الحملة الثالثة بدافع من  عاد الصلٌبٌن -25س

من خالل البابا ؼرٌؽوري الثامن وذلن انتماما من صالح  -أ 

 .الدٌن عندما أستعاد بٌت الممدس 

 ...............من خالل البابا  -ب 

 .من خالل ملن ألمانٌا فردرٌن  -ج 

 ...................... -د 

 

 :الترتٌب الصحٌح للمعارن من األلدم هو  -26س

ً -أ   .المدس –أجنادٌن  –رمون ال

 .الٌرمون  –أجنادٌن  –المدس  -ب 

 .أجنادٌن  –المدس  –الٌرمون  -ج 

 .المدس  –الٌرمون  –أجنادٌن  -د 

 

 :تولى أبو العباس السفاح الحكم عام  -27س

 .هـ 131جمادي األول  12ٌوم األحد  -أ 

 .هـ132ذي المعدة  12ٌوم السبت  -ب 

 هـ 132 األخر جماد 12ٌوم االثنٌن  -ج 

 .هـ  132ربٌع األول  12ٌوم الجمعة -د 

 

 

 :انتهت الدولة العباسٌة علً ٌد الدولة   -28س

 السالجمة        -أ 

 الؽزنوٌة  -ب 

  المؽولٌة -ج 

 الممالٌن -د 

 

 (استعادة الرٌاض) بدأ الملن عبد العزٌز بن عبد الرحمن بعد -29س

 :توحٌد نجد بتوحٌد 

 اإلحساء -الحجاز                               ب - أ

 عسٌر  -د                                  جنوب نجد-ج

 

عبد العزٌز بن عبد الرحمن  أو تؤخر فً فتح  تردد الملن  -30س

 :الحجاز وذلن  ٌعود لـ

تجنب الملن عبد العزٌز الصدام مع األشراؾ فً الحجاز وذلن  -أو س

 :لـــ 

 خوفه من الدولة العثمانٌة  -أ 

 .حمالت برٌطانٌا ومساعدتها لألشراؾ   -ب 

 .اله بفتح أو ضم اإلحساء انشػ -ج 

 حرب األخوان  -د 

 

دمحم علً باشا من الجزٌرة العربٌة (  انسحب )خرج أو -31س

 :بسبب 

 بسبب أن الدولة العثمانٌة طلبت منه ذلن  -أ 

 بسبب األوضاع فً مصر  -ب 

 البالد تمر بضائمة مالٌة  -ج 

 اتفالٌة لندن  -د 

الرحمن  المرآن والكتابة  العزٌز بن عبد درس الملن عبد -32س

 عبد هللا الخرجً) :علً ٌد 

 العزٌز بن الحصٌن  عبد -أ 

  دمحم بن المصٌبٌح  -ب 

 دمحم المجموعً -ج 

 دمحم بن حٌاة السندي  -د 

 

 

 

 

 

 القسم الثانً



 

 

أول وزارة ظهرت فً المملكة العربٌة السعودٌة هً  -33س

 :وزارة 

 الخارجٌة -أ 

 الداخلٌة  -ب 

 التعلٌم  -ج 

 الدفاع  -د 

ول مفاتٌح األمٌر الذي سلم للدولة العثمانٌة فً عهد سلٌم األ -34س

 (الشرٌؾ أبو نمً)الكعبة وتسلٌم الحجاز هو 

 (مساعدؼالب بن ):لذي ساعد العثمانٌٌن فً الحجازاالمٌر ا -أو س

  السإالٌن مختلفٌن أفصلً السإالحك هذا  اإلجاباتهذه 

 دمحم بن علً باشا      -أ 

 ؼالب بن مساعد  -ب 

 إبراهٌم باشا  -ج 

  عبد الحمٌد الثانً  -د 

 

أدخلت مصر تحت الحكم العثمانً فً عهد سلٌم المعركة التً  -35س

 :األول هً معركة 

 مرج دابك  -أ 

 الرٌدانٌة  -ب 

 الجسر  -ج 

 الزاللة -د 

 :بدأ دمحم بن عبد الوهاب دعوته فً مدٌنة  -36س

 حرٌمالء  -أ 

 بداٌة تطبٌك الدعوة            العٌٌنة  -ب 

 التطبٌك العملً والفعلً مع آل سعود          الدرعٌة  -ج 

 الخرج -د 

  :انتهت الدولة السعودٌة الثانٌة بسبب  -37س

 ...........حمالت دمحم باشا -أ -أ 

 .................................. -ب 

صراع بٌن )  . الصراعات الداخلٌة ألفراد األسرة الحاكمة -ج 

 (أبناء اإلمام فٌصل 

 ..................... -د 

 

 

 

 

 

 

 

المإلفات فً كتب ؼزوات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً عهد التابعٌن تحول -38س

 :ابه المؽازي  وأول من بدأها هو من تؤلٌؾ السٌرة النبوٌة إلً كت

 عروة بن الزبٌر  -أ 

 وهب بن منبه  -ب 

 ابن شهاب الزهري  -ج 

 ابن هشام  -د 

 :العزٌز فً مدٌنة  ولد الملن سعود بن عبد -39س

 الرٌاض  -أ 

 الطائؾ -ب 

  الكوٌت -ج 

 مكة -د 

 :الرحمن فً  العزٌز بن عبد توفً الملن عبد -40س 

  الطائؾ -أ 

 الرٌاض  -ب 

 مكة  -ج 

 المدٌنة  -د 

 :ة  الملن فٌصل بن عبد العزٌز مع معركة تزامن والد-41س

 روضة مهنا  -أ 

 الشنانة  -ب 

 البكٌرٌة  -ج 

 الصرٌؾ -د 

 :أنشؤ الملن عبد العزٌز كلٌة الشرٌعة فً  -42س

 المدٌنة المنورة  -أ 

 مكة المكرمة  -ب 

 الرٌاض  -ج 

 جدة  -د 

 :حدثت أول توسعة للحرم فً عهد  -43س

 الملن فٌصل  -أ 

 الملن سعود -ب 

 الملن خالد  -ج 

 الملن فهد  -د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثانً

 !انتهى المسم 

 .ٌمكنن فٌما تبمى من الولت مراجعة إجابتن فٌه فمط 



 

 

 

 (دٌوان الخاتم)  :دٌوان أنشؤ فً عهد معاوٌة بن سفٌان هو  -44س

 الطراز -أ 

 الختم  -ب 

 الجند  -ج 

 الرسائل -د 

 

 :الملن بن مروان  نظم عبد -45س

 الرسائل  -أ 

 البرٌد -ب 

 تعرٌب الدواوٌن وسن العمالت النمدٌة  -ج 

 ................. -د 

 : المدسمن  وأجالهمالصلٌبٌن كٌؾ تعامل صالح الدٌن مع   -46س

 (هتكون أسمط الفدٌة عن األسرى الذٌن لم ٌستطٌعوا دفعها اإلجابة )

 عنهم إسماط الضرائب  -أ 

 ..................................... -ب 

 ..................................... -ج 

 .......................................... -د 

لرأسمالً زمن كارل الطبمة العالٌة من المجتمع األوروبً ا -47س

 :هً.....ماكس 

 األرستمراطٌة -أ 

 البرجوازٌة  -ب 

ألمبرالٌة ا -ج 

 ................ -د 

عندما ٌدرس معلم التارٌخ الطلبة على تحلٌل نماذج حٌه  -48س

 :  مثل الحجر فً عصر الفراعنة ٌرٌد فن رموز منها حجر

 المشٌع -أ 

 رشٌد  -ب 

   -ج 

  -د 

 :  ن حركة التجارة فً أوروبا فً مد بدأت -49س

 افرنس -أ 

 اٌطالٌا -ب 

 ألمانٌا -ج 

 انجلترا  -د 

 

 

 

 

هً  فً أوروبا ارتبطت بالكنٌسة ثم انفصلت عنهاأول جامعة  -50س

 : جامعة

  بولونٌا -أ 

 لندن  -ب 

 فٌنا  -ج 

 فرنسا  -د 

 نظرٌة مادٌة ملحده ظهرت فً حركات الترجمة فً أوروبا هً -51س

: 

 المارتان  -أ 

  داروٌن -ب 

 ................ -ج 

 .................... -د 

لى معلم التارٌخ أن ٌركز عند تدرٌسه التارٌخ ٌجب ع -52س

والمصص التارٌخٌة وٌربط بالعلوم األساسٌة التً لها عاللة وصلة بعلم 

 : التارٌخ منها

 العمٌدة والفمه  -أ 

 التفسٌر والفمه  -ب 

 العمٌدة واللؽة  -ج 

 اللؽة والتفسٌر -د 

 

 : أخذو ٌدرسونها بـ وسمً الذٌن بدوأ الحضارة فً أوروبا  -53س

 المفكرون  -أ 

 باحثون ال -ب 

 اإلنسانٌون -ج 

 االجتماعٌون -د 

 

وسٌلة توضح لمعلم التارٌخ األحداث المدٌمة وتناسب العصر  -54س

 وصؾ الحدث أو أحسن طرٌمة لنمل األحداث التارٌخٌة أو : الحدٌث هً

: 

 الخرائط  -أ 

 الصور الفوتوؼرافٌة  -ب 

 الرحالت أو الصحؾ  -ج 

 المجسمات -د 

 

 

 

 

 

 

الخٌارات لست متاكدة منها 

100% 

 وإنما مماربة لهذه

 القسم الثالث



 

 

 :  لسعودٌة هً وزارةأول وزارة ظهرت فً الملكة العربٌة ا -55س

  الخارجٌة -أ 

 الداخلٌة  -ب 

 التعلٌم  -ج 

 الدفاع  -د 

حكم  وإصدارثم تنظٌم وحل مشكلة ...استخدام المعلم لشرح  -56س

 فكره عن الموضوعات خذوا السإال نالص هنا: االستمصاءما نوع ...

 التوكٌدي  -أ 

 الهٌكلً  -ب 

 الموجه -ج 

 المفتوح -د 

 : بـتتمٌز الوثٌمة التارٌخٌة أو الحدث التارٌخً  -57س

 ٌخضع للتجربة  -أ 

 متؽٌرة  -ب 

 ثابتة ال تتؽٌر -ج 

 تتكرر -د 

 :  بنى مدٌنة نافع عمبة بن  -58س

 تلمسان -أ 

  المٌروان -ب 

 لرطاج -ج 

 سوسة -د 

 :  تعرٌب الدواوٌن وسن العمالت النمدٌة فً عهد -59س

 عبد الملن بن مروان  -أ 

 هشام بن عبدا لملن -ب 

 الولٌد بن عبد الملن  -ج 

 معاوٌة بن أبً سفٌان  -د 

 :  م1891فً عام (ساطع الحصري) ٌطلك علً حركة -60س

 حركة لومٌة  -أ 

 حركة إحٌاء المومٌة  -ب 

 حركة المومٌة العربٌة  -ج 

 حركة المومٌة العربٌة االشتراكٌة  -د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المدٌنة التً لم تصبح عاصمة للخالفة اإلسالمٌة هً مدٌنة -61س

 الماهرة  -أ 

 دمشك  -ب 

 البصرة  -ج 

 الكوفة -د 

 :  حدة علًٌطلك مفهوم الجمهورٌة العربٌة المت -62س

 مصر والسودان  -أ 

 مصر والعراق -ب 

 مصر وسورٌا -ج 

 مصر وفلسطٌن -د 

 

 :  م فً مدٌنة1920ظهرت الفاشٌة فً أوروبا عام -63س

 فرنسا -أ 

 ألمانٌا -ب 

 اٌطالٌا -ج 

 روسٌا -د 

 

ٌتمٌز الطالب السمعً بـ   -64س

 ...... جاٌبٌن خٌارات المصص

 :حدث حصل فً أوروبا أدي لتطور الحٌاة االجتماعٌة  -65س

   اآلالت اختراع - أ

 

وحاطٌن :نوع الهدؾ هنا  كذا سإال عن األهداؾ سإال ما اتً  -66س

أمثلة  

   هدؾ تربوي عام

 هدؾ خاص وووو 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثالث

 !انتهى المسم 

 .ٌمكنن فٌما تبمى من الولت مراجعة إجابتن فٌه فمط 



 

 :هو......................إنتاج مادي إنسانً  -67س

 الوثٌمة التارٌخٌة  -أ 

 .................. -ب 

 .................. -ج 

 ................. -د 

 :ألؾ مٌكافلً كتاب التارٌخ فً  -68س

 روما  -أ 

 أسبرطة  -ب 

 البندلٌة -ج 

 فلورنسا  -د 

 

المشارٌع الجماعٌة فً التعلٌم التعاونً بٌن الطلبة ٌنتج  -69س

 :عنها 

 .........اإلبداع  -أ 

 ............ -ب 

 ................ -ج 

 ................ -د 

 :بداٌة نشؤه التارٌخ بدأت بــــ  -70س

 وٌة  الروائٌة الشؾ -أ 

 المصص -ب 

 النموش المادٌة  -ج 

 ............ -د 

 :من المشتالٌٌنسبب سموط مدٌنة ؼرناطة بعد حصارها  -71س

بسبب عدم وجود الدعم من األمة اإلسالمٌة لم ٌؤتً أال  -أ 

 .متؤخراً 

 ...................................... -ب 

 .......................................... -ج 

 ........................................ -د 

 :ٌدل التفكٌر على )............( مثال  -72س

 المنطمً  -أ 

 التحلٌلً  -ب 

 التجمٌعً  -ج 

 اإلبداعً  -د 

 

 

 

 

 

 

 

 مكرر :انتهت الدولة السعودٌة الثانٌة بسبب  -73س 

 .......حمالت دمحم باشا –أ  -أ 

 الصراعات الداخلٌة ألفراد األسرة الحاكمة  -ب 

 اتفالٌة لندن  -ج 

 .................................... -د 

)..........................( ٌدل فً تدرٌس التارٌخ مثال  -74س

 :مع األسباب والنتٌجة على التزامن 

 تزامن تتابعً  -أ 

 تزامن تماربً  -ب 

 تزامن تباعدي  -ج 

 ............... -د 

 :تعنً   KWLإستراتٌجٌة  -75س

  سابمةالمعرفة ال –ممصودة المعرفة ال –مكتسبة المعرفة ال -أ 

 ممصودة المعرفة ال –مكتسبة المعرفة ال –سابمة المعرفة ال -ب 

  سابمةالمعرفة ال –مكتسبة المعرفة ال –ممصودة المعرفة ال -ج 

  مكتسبةالمعرفة ال –ممصودة المعرفة ال –سابمة المعرفة ال -د 

 

ٌخص التارٌخ ماهً وظٌفة ( باالنجلٌزي )سإال عن برنامج  -76س

 البرنامج أو مٌزته ؟

 

ة التً تدل على البناء الهرمً للمكونات المعرفٌة الصور -77س

 :الصحٌحة هً 

    

    

 

  

تعمٌما
ت

حقائق

مفاهٌم

مفاهٌم

حقائق

تعمٌمات

تعمٌمات

مفاهٌم
حقائق

مفاهٌم

تعمٌمات
حقائق

 -ب -أ

 -د -ج

 سم الرابعالق

 !انتهى المسم 

 .ٌمكنن فٌما تبمى من الولت مراجعة إجابتن فٌه فمط 



 

من األسالٌب فً التعلٌم إٌراد كلمات متعددة ٌطلك على األسلوب  -1س

 :اإلبداعً 

 التعلٌم الذاتً  -أ 

 العصؾ الذهنً  -ب 

 االكتشاؾ  -ج 

 االستمصاء -د 

 :لواعد التعلٌم بإنشاء  أرسىالملن عبد العزٌز  -2س

  رٌة المعارؾمدي -أ 

 مصلح التعلٌم  -ب 

 وزارة المعارؾ  -ج 

 إدارة التعلٌم  -د 

 :الملن عبد العزٌز  أهتم بالعناٌة الصحٌة وإنشاء  -3س

 وزارة الصحة  -أ 

 مدٌرٌة الصحة  -ب 

 إدارة الصحة  -ج 

    مصلحة الصحة -د 

  :على ٌد علماء البصرة ومنهم  الوهاب الشٌخ دمحم بن عبددرس  -4س

 عبد هللا بن سٌؾ  -أ 

 دمحم بن حٌاة السندي  -ب 

 دمحم المجموعً  -ج 

   دمحم بن مصٌبٌح -د 

 : من حرٌمالء إتجه إلى  الشٌخ دمحم بن عبد الوهابعندما خرج  -5س

 العٌٌنة  -أ 

 األحساء -ب 

 الدرعٌة  -ج 

   الرٌاض -د 

 :هو األولى مإسس الدولة السعودٌة  -6س

  عبد العزٌزسعود بن  -أ 

  دمحم بن سعود -ب 

 بن سعود  عبد هللا -ج 

 عبد العزٌز بن سعود  -د 

 .....:اتفاق الدرعٌة تم بٌن الشٌخ دمحم بن عبد الوهاب و األمام  -7س

 عبدالعزٌزسعود بن  -أ 

 دمحم بن سعود  -ب 

   عبد هللا بن سعود  -ج 

 عبد العزٌز بن سعود -د 

 

 

إلى الدولة  1215من هو الملن الذي ضم عسٌر عام  -8س

  :السعودٌة األولى 

 دمحم بن سعود  -أ 

 عبد هللا بن سعود  -ب 

  دمحمعبد العزٌز بن  -ج 

 سعود بن دمحم  -د 

 :عاصمة الدولة السعودٌة الثانٌة هً  -9س

 الرٌاض  -أ 

 الدرعٌة  -ب 

 العٌٌنة  -ج 

   حرٌمالء -د 

 :مإسس الدولة السعودٌة الثانٌة هو  -10س

 تركً بن عبد هللا  -أ 

 فٌصل بن تركً  -ب 

 عبد الرحمن بن فٌصل  -ج 

 عبد هللا بن فٌصل  -د 

أمرت الدولة العثمانٌة والً مصر بالخروج من الجزٌرة  -11س

 :العربٌة فً عهد الدولة السعودٌة الثانٌة بسبب 

 معاهدة لندن  -أ 

 الدولة العثمانٌة طلبت منه ذلن  -ب 

    -ج 

   -د 

كم دامت الفترة التً لبٌل استٌالء الملن عبد العزٌز على نجد  -12س

 : هـ هً 1240وسموط الدولة السعودٌة الثانٌة عام 

 سنوات  10 -أ 

 سنة  20 -ب 

 سنة 12 -ج 

 سنة  30 -د 

 :أركادٌوس  لمادا تولؾ عن الهجوم على الٌمن  -13س

 ألنه توفً لبل أن ٌصل  -أ 

 لوعورة الطرٌك إلى الٌمن  -ب 

  لسوء األحوال المناخٌة  -ج 

   -د 

 

 

   

 

 هـ 1438عام لأسئلة كفاٌات تارٌخ 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 القسم األول



 

 

فٌها الجٌوش العثمانٌة بمٌادة باٌزٌد  انتصرتالمعركة التً  -14س

مراد األول  لوصوة و )  :هً معركة  على المجر( مراد الثانً ) األول 

 باٌزٌد نٌموبولٌس

 لوصوة  -أ 

 لٌبانتو -ب 

 فارنا  -ج 

 نٌموبولٌس  -د 

هـ هً 922المعركة التً انتصر فٌها السلطان سلٌم األول عام  -15س

: 

 مرج دابك  -أ 

 الرٌدانٌة  -ب 

 مال ذكر -ج 

 أدرنه  -د 

المعركة التً انتصر فٌها السلطان سلٌم األول وسٌطر على  -16س

 :مصر هً معركة 

  الرٌدانٌة -أ 

 لوصوة  -ب 

 أدرنه -ج 

  جالدارٌن -د 

 :تؤخر الفتح اإلسالمً على المؽرب بسبب  -17س

 ال ٌوجد فٌها مدن ولرى كثٌرة  -أ 

 علٌها   البٌزنطٌٌنسٌطرة  -ب 

 تطل على بحر الظلمات  -ج 

 تحت الحكم الفارسً ألنها  -د 

 

 :الحملة الصلٌبٌة الرابعة اتجهت إلى  -18س

 مصر  -أ 

 الشام  -ب 

 المسطنطٌنٌة  -ج 

 بٌت الممدس  -د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أبو جعفر المنصور اهتم بإنشاء  -19س

 تنظٌم الصوائؾ والشواتً  -أ 

 بنى مدٌنة هرللة  -ب 

 الحصون والثؽور  بناء -ج 

    -د 

 :تمٌز الخوارج فً الدولة العباسٌة بمٌزه هً  -20س

 اتفموا فً فرلة واحدة  -أ 

 تفرلوا فً عدة فرق  -ب 

  دوٌالت فً المؽرب أسسوا  -ج 

    -د 

 :عاصمة للدولة اإلسالمٌة هً المدٌنة التً لم تصبح  -21س

 الماهرة  -أ 

 البصرة  -ب 

 دمشك  -ج 

 الكوفة  -د 

 :من نتائج ؼزوة الخندق  -22س

 .تحول مولؾ المسلمٌن من الدفاع إلى الهجوم  -أ 

 كلمة لرٌش تفرلت  -ب 

 . تحول مولؾ المسلمٌن من الهجوم إلى الدفاع  -ج 

   -د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم األول

 !انتهى المسم 

 .ٌمكنن فٌما تبمى من الولت مراجعة إجابتن فٌه فمط 



 

 

 :لة البٌزنطٌةالخلٌفة الذي أمر بسن العملة اإلسالمٌة بدل العم -23س

 سلٌمان بن عبد الملن  -أ 

 مروان بن عبد الملن  -ب 

 عبد الملن بن مروان  -ج 

 الولٌد بن عبد الملن  -د 

ٌسمً تحرٌؾ الحروؾ من النماط إلى شكل مشابه له بالخط  -24س

 :،ٌسمً 

 التحرٌؾ  -أ 

 اإلسماط  -ب 

 البسط  -ج 

  التصحٌؾ -د 

رحب المصرٌٌن باالسكندر الممدونً بسبب لٌخلصهم من  -25س

 :خطر

  سالفر -أ 

 الهكسوس -ب 

 الرومان  -ج 

 اإلؼرٌك  -د 

 :رسول أهل نٌنوى هو  -26س

 شعٌب  -أ 

  ٌونس -ب 

 موسى  -ج 

 عٌسى -د 

 

من فوائد وسائل المجسمات عندما ٌستخدمها المعلم فً الشرح  -27س

 :للطالب 

 مطابمة للوالع  -أ 

 تصؽٌر األحجام المراد شرحها  -ب 

 خبرة مباشرة  -ج 

 نمل أو فهم المحتوي التعلٌمً  -د 

لطالب عن تفسٌر اآلٌات المرآنٌة عندما ٌشرح المعلم ل -28س

والؽزوات وشرح الحدٌث النبوي لذلن وجب على المعلم أن تكون لدٌه 

 :مهارة فً جمع العاللة بٌن المواد المختلفة وربطها وخاصة مادتً 

 العمٌدة واللؽة  -أ 

 التفسٌر والفمه  -ب 

  والعمٌدة التفسٌر -ج 

 ....... -د 

 

 

 

 :نتائج معركة روضة مهنا  من -29س

 التركٌة من المصٌم إجالء الموات  -أ 

 ممتل سعود بن رشٌد  -ب 

   -ج 

      -د 

م إلى ظهور طبمتٌن 17أدى الصراع فً انجلترا فً المرن  -30س

 .....:الطبمة المحافظة والطبمة 

 اللٌبرٌة البرجوازٌة  -أ 

 الٌسارٌة  –اللٌبرالٌة  -ب 

 الٌسارٌن البرجوازٌٌن  -ج 

 الٌمنٌٌن البرجوازٌٌن  -د 

ول ملسو هيلع هللا ىلص وكانت لبلته للكعبة المسجد الذي ألام العهد فٌه الرس -31

  :المشرفة هو مسجد 

المبلة وٌعرؾ بمسجد ذي  فٌهالمسجد الذي تؽٌرت /السإال ٌمكن 

 المبلتٌن

 لباء  -أ 

 ضرار -ب 

 المسجد النبوي  -ج 

 بنى سلمه -د 

 :استخدمت دولة العراق لدٌما الكتابة على  -32س

 الكتابة على المسلة  -أ 

 ألواح الطٌن  -ب 

 الكتابة على الكهوؾ  -ج 

 ورق البردي -د 

 

 :ماعدا  ما ٌلً بممدور اإلنسان مد جسور التواصل من خالل -33س

 العناٌة باآلداب  -أ 

 والمسارحالعناٌة بالفنون والنموش  -ب 

 التنمل بواسطة اكتشاؾ المواصالت الجوٌة  -ج 

 نمل األفكار من التحلٌل والربط إلى األفكار المجردة  -د 

 :م عمل مٌدانً ٌموم به التالمٌذ بإشراؾ المعل -34س

 المشروع  -أ 

 االستكشاؾ  -ب 

 تعلم األلران  -ج 

 تعلم ذاتً  -د 

 

 

 يالقسم الثان

لست متأكدة من 

السؤال وإنما 

الخٌارات 

 مقاربة لها



 

 

مهارة التعمٌم تعتمد على االستمصاء للوصول إلى تعمٌم مطلك  -35س

 :مثال على ذلن السإال 

 الخلفاء الراشدون كلهم من لرٌش  -أ 

  15الكشوؾ الجؽرافٌة اكتشفت فً المرن  -ب 

 الخلفاء األموٌٌن من نسل أبً سفٌان  -ج 

    -د 

 :لدولة األموٌة هو آخر حكام ا -36س

 إبراهٌم بن الولٌد  -أ 

 مروان بن الحكم  -ب 

 مروان بن دمحم  -ج 

 عبد الملن بن مروان   -د 

 :نشؤت دولة فً وسط الجزٌرة العربٌة لدٌماً هً  -37س

 الؽساسنة  -أ 

 المناذرة  -ب 

 ؼطفان  -ج 

  كنده -د 

ً الدٌانة التً انتشرت شمال الجزٌرة العربٌة  -38س  :هً  لدٌما

 المجوسٌة  -أ 

 الٌهودٌة  -ب 

  ٌةالوثن -ج 

  النصرانٌة -د 

 :الرسالة والنبوة ، تمٌزت النبوة بـــــ  -39س

 الرسالة أعم  -أ 

 أنها معجزة  -ب 

 تؤتً بكتاب  -ج 

 الرسالة أخص  -د 

 :رتبً المعارن التالٌة من األلدم زمنٌاً  -40س

 الٌرمون  –المدس  –أجنادٌن  -أ 

 أجنادٌن  –الٌرمون  –المدس  -ب 

 المدس  –أجنادٌن  –الٌرمون  -ج 

 المدس  –الٌرمون  –أجنادٌن  -د 

 :تمٌزت الفتوحات األموٌة عن الفتوحات العباسٌة بـــــــــ  -41س

 إنشاء األسطول البحري اإلسالمً  -أ 

 اتساع الفتوحات اإلسالمٌة  -ب 

      -ج 

  -د 

 

  

   

للطالب للتوضٌح لمعلم فً الشرح ا الخرٌطة التً ٌستخدمها -42س

 :مكان اإلنسان والزمان هً الخرٌطة 

  التارٌخٌة -أ 

 اإلللٌمٌة  -ب 

 لتصادٌة اال -ج 

 الطبٌعٌة -د 

جمٌع الطبمات االجتماعٌة التالٌة تنتمً للمجتمع الفرنسً ما  -43س

 :عدا طبمة 

 رجال الدٌن  -أ 

 البرهما  -ب 

    األرستمراطٌة -ج 

    البرجوازٌة -د 

 :نظرٌة مادٌة ملحدة ظهرت فً أوروبا هً  -44س

 المارتان  -أ 

 داروٌن  -ب 

    -ج 

    -د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثانً

 !انتهى المسم 

 .ٌمكنن فٌما تبمى من الولت مراجعة إجابتن فٌه فمط 



 

هنا اإلجابة  :استخدام منهج  نجاح االستمصاء ٌعتمد على -44س

اتفموا  سؤلتهمأؼلب األساتذة اللً )مختلؾ علٌها بٌن التحمك والشن 

 (علً التحمك 

 الوصؾ  -أ 

 التحمك  -ب 

 المعرفة  -ج 

 الشن  -د 

 :م إلى وزٌر خارجٌة 1917ٌنسب وعد بلفور المشإإم عام  -45س

 برٌطانٌا  -أ 

 فرنسا  -ب 

 روسٌا  -ج 

 ألمانٌا -د 

علٌهم السالم ( إبراهٌم ، إسحاق ،ٌعموب ، ٌوسؾ ) أنبٌاء هللا  -46س

 :جمٌعاً 

 عاشوا فً مصر  -أ 

 من أسرة واحدة  -ب 

ً  -ج   أنزل هللا علٌهم كتبا

 أرسلوا إلى بنى إسرائٌل  -د 

لتل أصحاب األخدود ، النار ذات الولود ، إذ هم  لال تعالى  -47س

تشٌر اآلٌات المرانٌة فً سورة البروج إلى اضطهاد فئة  علٌها لعود 

 :ملن " ذو نواس " ضعٌفة ،على ٌد الملن 

 سبؤ -أ 

 معٌن  -ب 

 لتبان  -ج 

 حمٌر -د 

 :مما ساعد دخول أهل ٌثرب فً اإلسالم  -48س

 سامهم المبلً انك -أ 

 معاداتهم ألهل مكة  -ب 

 عدم انتشار الوثنٌة بٌنهم  -ج 

 كونهم أخوال والد النبً ملسو هيلع هللا ىلص  -د 

بدر ، أحد ) ترتٌب السور التً تتفك مع ترتٌب الؽزوات التالٌة  -49س

 :هو (،األحزاب 

 األحزاب  –األنفال  -آل عمران   -أ 

 األحزاب  –آل عمران  –األنفال  -ب 

 آل عمران  –فال األن –األحزاب  -ج 

 آل عمران  –األحزاب  -األنفال -د 

 

 

 

 اول دولة( :الدولة التً انفصلت عن الخالفة العباسٌة هً  -50س

 الحمدانٌة  -أ 

 السلجولٌة  -ب 

  الطولونٌة -ج 

 البوٌهٌة  -د 

فً أوروبا فً المرن  اإلنسانٌة أول زعٌم لحركة إحٌاء العلوم -51س

 :لرابع والخامس عشر المٌالدي فً أوروبا هو ا

 آنجلو -أ 

 بترارن  -ب 

 دافٌنشً  -ج 

   جاستٌان -د 

المرأة التً لامت بثورة ضد المجتمع الفرنسً وجعلت السلطة  -52س

  :فً ٌد شارلمان هً 

 األمٌرة مارؼرٌت  -أ 

 المدٌسة مارؼرٌت  -ب 

 المدٌسة جان دارن  -ج 

 الملكة ماري أنطوانٌت -د 

 

 :م هو 1500البحار البرتؽالً الذي اكتشؾ البرازٌل عام  -53س

ً -أ    دور كٌرالب

 دي سولٌس  -ب 

 فرونادو ماجالن  -ج 

 أمرٌكو فسبوشً  -د 

من أبرز نتائج الحرب العالمٌة األولى فً أوروبا ظهور  -54س

 :الدكتاتورٌة الفاشٌة فً 

 فرنسا  -أ 

 المجر  -ب 

 النمسا -ج 

 اٌطالٌا -د 

لسمت اتفالٌة ساٌكس بٌكو العالم العربً تحت االستعمار  -55س

 :ن األوروبً ، ولد تمت االتفالٌة بٌن كل م

 برٌطانٌا وفرنسا  -أ 

 برٌطانٌا واٌطالٌا -ب 

 برٌطانٌا وروسٌا  -ج 

 برٌطانٌا وألمانٌا  -د 

 

 

 القسم الثالث



 

 

 

الصورة التً تدل على البناء الهرمً للمكونات المعرفٌة -57س

 :الصحٌحة هً 

 

 

دور المعلم فً استخدام إستراتٌجٌة حل المشكالت للطالب  -58س

:...... 

 طرح حلول المشكلة  -أ 

 تعلٌمٌة توضٌح األهداؾ ال -ب 

 تسجٌل البٌانات والمالحظات  -ج 

 األشراؾ على تموٌم الطلبة  -د 

استخدام المعلم للخرٌطة فً الدرس تساعد الطالب على تنمٌة  -59س

:  

 تؤمل األحداث الجارٌة  -أ 

 استخدامها لملئ الفراغ  -ب 

 ربط البعد الزمانً بالمكانً  -ج 

    لتها للوالع مطاب -د 

 :من خصائص المنهج التارٌخً  -60س

 التحلٌل والتفسٌر  -أ 

 التحمك واالستمصاء  -ب 

 التعمٌمات والتنبإ  -ج 

    تفسٌرها وتعمٌمها  -د 

الفكر الذي ظهر فً أوروبا زمن كارل ماركس ٌدعو إلى  -61س

 :النظرة 

 الجماعٌة  -أ 

 الفردٌة  -ب 

 الثنائٌة  -ج 

 الشمولٌة  -د 

 

 

ة باللؽة األكادٌة والخط المسماري طٌنٌة مكتوب لوحةهً  -62س

:.......... 

 ملحمة جلجامش  -أ 

 تل العمارنة  -ب 

 عشتار  -ج 

 لوانٌن حمورابً    -د 

أعتمد ( من هو العالم الذي كتب فً علم اإلنسان وعلم التارٌخ  -63س

ولٌس اإلنسان وهٌكون اإلختٌار فً الحالة  األنسابالسإال ٌمصد علم 

 .............:دي هشام الكلبً

 بن عمر سٌؾ  -أ 

 ابن جرٌر الطبري  -ب 

 هشام الكلبً  -ج 

 الوالدي  -د 

 

 :طبمات هً  5كارل ماركس ترتب الطبمات فً زمنه إلى  -64س

 .الشٌوعٌة  -الرأسمالٌة -المشاعٌة البدائٌة –اإللطاعٌة –العبودٌة  -أ 

 .العبودٌة -المشاعٌة البدائٌة -الشٌوعٌة -الرأسمالٌة -اإللطاعٌة -ب 

 .الشٌوعٌة -الرأسمالٌة -اإللطاعٌة -العبودٌة-المشاعٌة البدائٌة -ج 

 اإللطاعٌة  –العبودٌة  -المشاعٌة البدائٌة -الرأسمالٌة -الشٌوعٌة -د 

 

( الٌرمون، ذات السالسل ،  نهاوند)جمٌع الؽزوات التالٌة  -65س

 :تشٌر إلى 

 تؽٌب عنها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  -أ 

 الفرس  ضد كانت -ب 

 ه فً عهد عمر بن الخطاب رضً هللا عنحدثت  -ج 

 كلها شارن فٌها خالد بن الولٌد  -د 

 

 :أرسل نبً هللا لوط إلى مدٌنة  -66س

 سدوم  -أ 

 مصر  -ب 

 العراق  -ج 

 الشام  -د 

 

 

 

 

تعمٌما
ت

حقائق

مفاهٌم

مفاهٌم

حقائق

تعمٌمات
تعمٌما

ت

مفاهٌم

حقائق

مفاهٌم

تعمٌمات

حقائق

 -ب -أ

 -د -ج

 !انتهى المسم 

 .مراجعة إجابتن فٌه فمط  ٌمكنن فٌما تبمى من الولت

لست متأكدة 

من الخٌارات 

وإنما مقاربة 

 %90لها 

 القسم الثالث



 

 

 

الحَمٌة نزعة لبلٌة فً عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وخاصة لرٌش ضد  -67س

 :الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الهدؾ منها 

 نزعة لبلٌة أو اجتماع دار األرلم  -أ 

 ٌن إلى الحبشة هجرة المإمن -ب 

 ضد لرٌش له  حماٌة عمه أبو طالب  -ج 

 معادة أبو لهب للرسول ملسو هيلع هللا ىلص  -د 

عندما ٌرٌد المعلم أن ٌشرح  للطالب نسب التماء الرسول صلى  -68س

هللا علٌه وسلم مع أبو كعب ، فإن أسهل طرٌمة ٌشرح فٌها العاللة هً 

 :استخدام إستراتٌجٌة 

 الخرائط المفاهٌمٌة  -أ 

 رة النسب شج -ب 

  استخدام التكنولوجٌا  -ج 

    -د 

 :استخدم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص المنجنٌك فً ؼزوة  -69س

 مإتة -أ 

 الحدٌبٌة  -ب 

 حصار الطائؾ  -ج 

 الخندق  -د 

 

عندما ٌرٌد المعلم أن ٌشرح للطالب عن حضارة نهر النٌل  -70س

 :وٌؤتً لهم من الوالع وٌفن لهم رموز حجر

 حجر رشٌد  -أ 

 مشٌع  -ب 

   -ج 

    -د 

المعلم بتمسٌم الطالب إلى مجموعتٌن تتنالش فً مشكلة لٌام  -71س

الدرس ثم وضع مجموعة ثالثة تموم بعمل التحكٌم والتموٌم وإصدار 

  :األحكام بٌنهم ٌهدؾ المعلم من هذه اإلستراتٌجٌة 

 التعلٌم التعاونً  -أ 

 االستمصاء العادل  -ب 

 المشارٌع  -ج 

 التعلم باأللران  -د 

 :م استمالل أمرٌكا عن االنجلٌز عا -72س

 م 1783 -أ 

 م1792 -ب 

 م1776  -ج 

   -د 

 

 :أهم ما ٌمٌز معركة مإتة أنها  -73س

 ضد الروم  -أ 

 ضد الفرس  -ب 

 توفً الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فٌها  -ج 

    -د 

كل  هممنالسمعٌون  هم الذٌن ٌستخدمون عندما ٌطلب المعلم  -74س

 :ما عدا ما ٌلً  

 لراءة المصص وسرد األحداث لطالب  -أ 

 ة مع زمالئه وتحاورهم منالشة الطالب أحداث المص -ب 

  صعوبة فهم المعلومات المجردة -ج 

    -د 

البصرٌون هم الذٌن ٌطلب المعلم منهم ٌستخدمون فً  -75س

 :كل ما ٌلً ................

 لراءة المصص بصورة جهرٌة أمام زمالئهم ومنالشتها  -أ 

 مجادلة زمالئهم بالحوار والمنالشة  -ب 

    -ج 

    -د 

 

من المصادر  اإلستراتٌجٌةهذه استخدام الخط الزمنً مؤخوذة  -76س

 :نمد وجدال لهذه اإلستراتٌجٌة ألنها  ت ووجه الؽربٌة 

 لسرد وتوضٌح اإلحداث التارٌخٌة  -أ 

 تصور االبعاد الزمنٌة وجمع المعلومات وتنظٌمها  -ب 

 اظهار العاللة بٌن العاللات  -ج 

 اصدار االحكام واتخاذ المرارات  -د 

 :هً  الدولة التً دعت إلى إصدار وعد بلفور -78س

  انجلترا -أ 

 فرنسا  -ب 

 ألمانٌا  -ج 

 روسٌا  -د 

  اإلسكندر األكبر)  :سمطت الدولة األخمٌنٌة على ٌد  -79س

 السالجمة  -أ 

 الرومان  -ب 

 الٌونان  -ج 

   -د 

 

 

 القسم الثالث

لست متأكدة 

 من الخٌارات 



 

 

 

 :صالح الدٌن األٌوبً فرض على أعداء الدولة  -80س

 تخفٌض الضرائب  -أ 

   -ب 

   -ج 

   -د 

 :معركة دارت بٌن علً بن أبً طالب والخوارج هً  -81س

 صفٌن  -أ 

  الجمل -ب 

 النهروان  -ج 

  نهاوند -د 

 :تمٌز المجتمع المدنً عن المجتمع المكً بمٌزة هً  -82س

 بدء الدعوة الجهرٌة  -أ 

 المٌمة الثابتة اإلسالمٌة  -ب 

 تكوٌن المجتمع اإلسالمً األصٌل  -ج 

     -د 

 :األشورٌٌن الذٌن حكموا العراق من أٌن أتو أو أصلهم من  -83س

 من شمال الجزٌرة العربٌة  -أ 

 من الشام  -ب 

 من مصر  -ج 

  من فارس -د 

 

 :العثمانٌٌن فً عهد الخلٌفة  كتبة النظامٌة نشؤت فً زمنمال -84س

 سلٌمان المانونً  -أ 

 مراد الثانً  -ب 

 سلٌم األول  -ج 

 دمحم الفاتح  -د 

 

 :تعرضت سورٌا لالستعمار  -85س

 االٌطالً  -أ 

 الفرنسً -ب 

 البرٌطانً  -ج 

 البرتؽالً  -د 

 

 

 

 

والمٌم  من أٌن ٌستمد معلم التارٌخ لتدرٌس الطالب االتجاهات-86س

 :والمهارات 

 األهداؾ التعلٌمٌة  -أ 

 من وثٌمة المدى والتتابع  -ب 

 من الكتاب الدراسً  -ج 

    -د 

 

   -87س

   -أ 

    -ب 

   -ج 

   -د 

  -88س

   -أ 

   -ب 

   -ج 

  -د 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 القسم الرابع

 !انتهى المسم 

 .ٌمكنن فٌما تبمى من الولت مراجعة إجابتن فٌه فمط 


