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 (       ) . سميت الدولة األموية بهذا االسم نسبة ألمية بن عبد شمس 1س

 )      (  حكم الدولة األموية مدة خمسين سنة. استمر  2س

 )      (  حات اإلسالمية.  ُوِصف عصر الدولة االموية بعصر الفتو 3س

 )      (  هـ.  132الدولة األموية سنة  تمكن العباسيون من القضاء على 4س

 )      (  العصر العباسي الثاني بالقوة واالزدهار. اتسم  5س

 )      (  يُعد عصر هارون الرشيد العصر الذهبي للحضارة اإلسالمية.  6س

 )      (  المسلمين تدمير بغداد عاصمة الدولة العباسية.  بالد من نتائج الهجوم المغولي على  7س

 )      (  قامت الدولة العثمانية بمحاربة الدولة السعودية األولى والدولة السعودية الثانية.   8س

 )      (  األمطار فيه على مدار السنة.  أن المحيطي المناخ ن سمات م 9س

 )      (  الخريطة الطبوغرافية تمثيل باطن األرض.  هدف  10س

 )      (  . الخريطة من المحتويات الخارجية للخريطة الطبوغرافية  اسميعتبر  11س

غرباً في   س وصل اإلسالم لحدود الصين شرقاً واألندل 15س : تنازل عن الخالفة لمعاوية بن أبي سفيان   12س
 :   عهد الخليفة

 معاوية بن أبي سفيان  ) أ (  علي بن أبي طالب   ) أ (

 عبد الملك بن مروان  )ب(   الحسن بن علي   )ب( 

 الوليد بن عبد الملك )ج(   الحسين بن علي  )ج( 

 العزيز عمر بن عبد  )د(   الحجاج بن يوسف  )د( 

 القائد المسلم الذي فتح بالد األندلس :   16س جعل دمشق عاصمة للدولة األموية:   13س

 ق بن زياد  طار ) أ (  فيان معاوية بن أبي س ) أ (

 قتيبة بن مسلم   )ب(   عبد الملك بن مروان  )ب( 

 القاسم   محمد بن )ج(   الوليد بن عبد الملك  )ج( 

 أبو مسلم الخرساني  )د(   عمر بن عبد العزيز   )د( 

 يرتبط نسب الخليفة عمر بن عبد العزيز من جهة   17س : من أعمال الخليفة عبد الملك بن مروان  14س
 أمه بالخليفة :  

 أبو بكر الصديق  ( أ  ) أنشأ ديوان الخاتم   ( أ  )

 عمر بن الخطاب  ( )ب أنشأ أول قاعدة بحرية للسفن  ( )ب

 عثمان بن عفان  )ج(  ا لسك النقود اإلسالمية أنشأ دار   )ج( 

 علي بن أبي طالب  د( ) أمر بتدوين الحديث النبوي  د( )

 المملكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم  

    اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة  

    مدرسة 

 متوسط  ال  ثانيال  :الصف 

 المادة: الدراسات االجتماعية  

 هـ 1444/  4التاريخ:   / 

 الزمن:  

 هـ4144( لعام ل واألأسئلة اختبار الفصل الدراسي األول )الدور 

 __ ___ ___ ___ __________________________________________  رقم الجلوس: اسم الطالب: 

 : (33) ( إلى  12من ) ثانياً: أسئلة االختيار من متعدد

 

 تابع األسئلة 

 الصف:  

40 

 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓عالمة ) ضع 

 (:11( إلى )1صواب والخطأ من )لأوالً: أسئلة ا
 

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يلي:

 



(2 ) 
 

 

 

 كانت مدة خالفة محمد المهدي:   24س يُعد المؤسس الحقيقة للدولة العباسية :   18س

 تسع سنوات  ) أ (  أبو العباس  ) أ ( 

 عشر سنوات  )ب(   أبو جعفر المنصور   )ب(  

 رة سنة إحدى عش )ج(   هارون الرشيد   )ج(  

 اثنا عشرة سنة )د(   المستعصم باهلل   )د(  

 وهو : توفي أبو جعفر المنصور  25س  :  سقطت الدولة العباسية عام  19س

 لحج لفي طريقه  ) أ ( هـ  132 ) أ (

 عائد من الحج  )ب(  هـ  583 )ب( 

 في جبهة القتال   )ج(  هـ 656 )ج( 

 في بيته   )د(  هـ 658 )د( 

 تنسب الدولة العثمانية إلى :  26س :آخر خلفاء الدولة العباسية   20س

 أرطغرل  ) أ ( أبو العباس  ( ) أ 

 عثمان   )ب(  أبو جعفر المنصور  )ب( 

 أورخان  )ج(  هارون الرشيد  )ج( 

 هوالكو  )د(  المستعصم باهلل  )د( 

 الدولة العثمانية على مصر بعد معركة :  تسيطر 27س : الجزية انتصر على البيزنطيين وأجبرهم على دفع 21س

 وادي لكة  ) أ ( أبو جعفر المنصور  ) أ (

 مرج دابق   )ب(  هارون الرشيد  )ب( 

 الريدانية  )ج(  عبد العزيز عمر بن   )ج( 

 مالذكرد   )د(  المعتصم باهلل  )د( 

 السلطان العثماني الذي أسس فرقة اإلنكشارية :  28س انتصر المسلمون على المغول في معركة :  22س

 محمد الثاني   ) أ ( مالذكرد  ) أ (

 ي  نسليمان القانو )ب(  ين حط )ب( 

 ليم األول س )ج(  عين جالوت  )ج( 

 أورخان بن عثمان )د(  المنصورة  )د( 

 من أسباب سقوط الدولة العثمانية :   29س :  ملة بين صالح الدين و ....رعقد صلح ال 23س

 العصبية القبلية   ) أ ( رناط أمير حصن الكركأ ) أ (

 ظهور الدعوة العباسية  )ب(  فردريك امبراطور ألمانيا  )ب( 

 انفصال األقاليم  )ج(  فيليب ملك فرنسا  )ج( 

 الشريعة اإلسالمية  ناالبتعاد ع )د(  انجلترا ريتشارد ملك  )د( 

 تابع األسئلة 



(3 ) 
 

  

 ً  لي ثم ظلله في ورقة اإلجابة: يضع المفهوم المناسب فيما  :   ثالثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المناخ الذي يسود في شبه الجزيرة العربية وتكون   30س
 الحرارة فيه مرتفعة نهاراً ومنخفضة ليالً هو: 

 يكتب اسم الخريطة الطبوغرافية باللون :  32س

 األحمر  ) أ (  الجبلي  ) أ (

 البني  )ب(   الموسمي  )ب( 

 األسود )ج(   الصحراوي الجاف   )ج( 

 خضر األ  )د(   االستوائي  )د( 

 : من المحتويات الداخلية في الخريطة الطبوغرافية  33س من مقومات جذب السكان المناخ :  31س

 مقياس الخريطة  ) أ (  الحار  ) أ (

 الحدود  )ب(   المتجمد  )ب( 

 اتجاهات الشمال   )ج(   المعتدل   )ج( 

 رقم الخريطة )د(   الرطب  )د( 

 انتهت األسئلة 

    ةمقياس الخريط -د       الرموز االصطالحية -ج         ظليلالت -ب          قليماإل -أ   ➢

 المفهوم       العبارة                                        
    ة. تها في الخريطل قراءلتوضيح التضاريس وتسهيلة مستعملة  وسي 34س
  . ية التي تمثلهاالنسبة بين المسافة على الخريطة والمسافة الحقيق 35س
  جزء من األرض تجتمع فيه صفات طبيعية أو اجتماعية تجعله وحدة خاصة.  36س
  ة.دالالت رمزية بصرية إلظهار ما هو موجود على سطح األرض من ظواهر على الخريط 37س

 

 ً  : األسئلة المقالية:  رابعا

 عدد لما يلي :   /38س

 األقاليم النباتية في العالم.  -

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

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

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

 ( )ثالثة فقط 

 

 :   معلم المادة

  يوسف خضر الرحيلي

ــ ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 المملكة العربية السعودية 
   وزارة التعليم

   تعليم إدارة 
       

  

 

 المتوسط   ني الثاالصف : 

 صل الدراسي األول  الفنهاية اختبار 

 الزمن : ساعة ونصف  

 

 الدرجة                                                                                        اسم الطالب :   

 40  اسم المصحح 

   اسم المراجع  
 

 درجة   21/ اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي                                                         1س

 الى ةاالموي  ةتنتسب الدول  1

 عبد الملك بن مروان  اميه بن عبد الشمس  بن ابي سفيان  ةمعاوي

 األموية   ةدام حكم الدول 2

 سنة  40 سنة  80 ة سن 91             

3 
رضي هللا عنه  ةلمعاويهــ   41أوائل عام  ةتنازل الحسن بن علي رضي هللا عنهما عن الخالف

 العام بعام  لكوسمي ذ

 مادة الر الفيل  ة الجماع

 وضع للمكفوفين من يقودهم وجعل لهم رواتب منظمة   4

 عثمان بن ارطغرل   هارون الرشيد   الوليد بن عبدالملك  

 وقعت معركة عين جالوت في السنة  5

ــ 666 هــــ658 –ا   هــــ667  هــ

 مؤسس الدولة العثمانية هو السلطان العثماني  6

 الوليد بن عبد الملك  شيد هارون الر   رلرطغأعثمان بن 

 المضيق الذي عبره طارق بن زياد لفتح االندلس  7

 باب المندب  هرمز  جبل طارق 

 عام  ةبعقد صلح الرمل ةالثالث  ةالصليبي ةانتهت الحمل 8

 هــ584 ــه690 ـه588

9 
 مدينه القيروان وجعلها قاعده لنشر االسالم أسس 

 

 حسان بن النعمان  طارق بن زياد  عقبة بن نافع 



  

10 
 سقطت الدولة األموية على يد العباسيين سنة 

 

ــ ه135 ــ 130 ــ ــ 132 هــ  هـــ

 ة العباسي  بنى مدينه بغداد الخليف 11

 أبو جعفر المنصور  إبراهيم بن محمد بن علي  محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس 

 ة قراب ةالعباسي ةالخالف  ةدام 12

 سنه 524 سنة 123 سنه 656

 األول بعصر تسم العصر العباسي ا 13

 القوة واألزهار  تأرجح ال   واالنحسارالضعف 

ــ حاليا  ةتسمى بالد النوب  14  بــ

 السودان  مصر  ليبيا 

 هو  ةالسلطان العثماني الذي أسس الجيش االنكشاري 15

 أورخان بن عثمان  مراد األول  بايزيد األول 

 السلطان العثماني   طنطينيةفتح القس 16

 محمد الفاتح  سليمان القانوني  سليم األول 

 خطوط الكنتور هي خطوط   17

   وهمية تفاعلية  حقيقية  

 سيطرت الدولة العثمانية على مصر بعد معركة   18

 ريدانية ال مرج دابق  جالديران 

 يكتب اسم الخريطة الطبوغرافية باللون  19

  سوداأل خضر األ األحمر 

 في المناطق المرتفعة تكون خطوط الكنتور  20

 متقاربة  متساوية   متباعدة  

 انتهى حكم الدولة العباسية بسقوط مدينة  21

 القاهرة    بغداد  الكوفة   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

 

     

 يلي؟  ( امام العبارة الخاطئة فيما ×( امام العبارة الصحيحة وعالمة )  √السؤال االول : ضع عالمة ) 

 درجات (15)                                                                               

   من أسباب ضعف الدولة األموية العصبية القبلية  1

  تساعد الخطوط الكنتورية على رؤية شكل األرض من خالل االرتفاع   2

  الخطوط الكنتورية هي تمثيل ثالثي األبعاد لسطح األرض  3

  المضيق الذي عبره طارق بن زياد لفتح األندلس هو مضيق هرمز  4

  القائد المسلم الذي فتح مدينة الديبل هو أبو مسلم الخرساني  5

  من خلفاء الدولة العباسية الخليفة معاوية بن أبي سفيان   6

  ال يوجد أسباب واضحة للحمالت الصليبية على بالد المسلمين   7

  األقوياء يعتبر السلطان العثماني سليمان  القانوني آخر السالطين العثمانيين  9

  نقض أرناط صاحب حصن الكرك الهدنة مع المسلمين   10

  جرت ثالث محاوالت لفتح القسطنطينية في زمن الدولة األموية  11

  من مقومات جذب السكان المناخ الحار   12

  هدف الخريطة الطبوغرافية تمثيل باطن األرض    13

  يقع مسجد قبة الصخرة حاليا في دولة األردن   14

  أول حلفاء الدولة العباسية هو الخليفة األموية عمر بن عبدالعزيز   15

 السؤال الثالث  : 

 درجات  ( 5من المجموعة )  ب  (      )   اأختر من المجموعة  )   أ   ( ما يناسبه

 

   

 بنى مدينة بغداد   الوليد بن عبد الملك        

 أعاد بناء المسجد األقصى    عمر بن عبد العزيز       

 نظم البريد   معاوية بن أبي سفيان        

 عزل الوالة الظالمين    عبد الملك بن مروان        

 أهتم بالمجذومين   أبو جعفر المنصور      

 تمت األسئلة


