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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة  .........
 مكتب التعليم بمحافظة ..............

 
 هـ1444التاريخ :    /    / 

 الفصل الدراسي: األول ) الدور األول (

 الزمن : ساعة 

 

ي لعام ا
هـ4444ختبار مادة الدراسات اإلجتماعية للصف الخامس اإلبتدائ   

 
 اسم الطالب: .....................................................رقم الجلوس )                    (

 

 رقم                    
 السؤال 

 المراجع المصحح الدرجة رقما   الدرجة كتابة

 السؤال األول
    

 السؤال الثاني
    

 السؤال الثالث
   

 
 

 

 السؤال الرابع
 

    

 كتابة رقما الدرجة النهائية

 

  
   

 

 

 اإلجابةبل تسليم ورقة أكد من إجابتك عىل جميع األسئلة قاستعن باهلل أوإل , ثم أجب عىل األسئلة اآلتية وت         
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 الصحيحة فيما يىلي :  اختر اؤلجابة

ي هللا عنهم: أول الخلفاء  4
 الراشدين رض 

ي طالب عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق  علي بن أب 

ي هللا عنه من عام :  2
ة الزمنية لخالفة عمر بن الخطاب رض   الفتر

 ه 31 –ه 33 ه 04 –ه  13 ه 31 –ه 31

ي ملسو هيلع هللا ىلص :  3  النب 
ي طالب وبي    الخليفة عىلي بن أئ 

 صلة القرابة بي  

ي  ي  يوجد صلة قرابة ال   ملسو هيلع هللا ىلصابن عم النب   ابن خال النب 
 ملسو هيلع هللا ىلص

 استمرت الخالفة الراشدة قرابة :  4

 أعوام   34  عاما 34 عاما 14

ي العراق ومرص عدد  5
 
 خلفاء الدولة العباسية ف

30 10 30 

 من صفات الخوارج :  6

ي الدين  الشجاعة 
 
 حب الخليفة الغلو ف

ي والحاض  : من  7
 أوجه الشبه بي   خوارج الماض 

 طول القامة  مخالفة ولي األمر  محبة ولي األمر

ي نسبهم إىل قبيلة :      8
 
 يرجع األمويون ف

 هوازن قريش ثقيف

    انطلقت الحضارة اؤلسالمية من مدينة :      9
 الطائف المدينة المنورة تبوك

   الخليفة الذي قام ببناء مدينة بغداد هو :   41

ي سفيان أبو جعفر المنصور هارون الرشيد  معاوية بن أب 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال األول: 
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 مام اؤلجابة الخاطئة : ( أ×الصحيحة وعالمة ) ( أمام اؤلجابة√عالمة ) ضع

 

 اؤلجابة العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  

ي هللا عنه بالفاروق  4
            .لقب عمر بن الخطاب رض 

                              .من نتائج الفتنة انقسام المسلمي   واضطرابهم  2

  .بالشجاعة والقوةاتصف الخليفة عمر بن الخطاب  3

  .يربط درب زبيدة الكوفة بمكة المكرمة  4

ي الدولة العباسية المستعصم باهلل عبدهللا بن منصور 5
 
  .آخر خليفة ف

  .اتخذ بنو أمية دمشق عاصمة للدولة األموية 6

ي الوطن. ثم جهود حكومتنا من أسباب األ بالدين وشكر هللا التمسك  7
 
  من ف

ي .  مكافحة الحرائق 8
  من مهمات الدفاع المدب 

ي .  9
ي وطب 

  التعاون مع رجال األمن واجب ديب 
  واجبنا تجاه شهداء الواجب ندعو لهم بالمغفرة و نفتخر بهم .  41

  من خصائص الحضارة اإلسالمية أنها حضارة عالمية.  44

ي أمية أربعة عشر خليفة .  42
  عدد خلفاء بب 

ي األمن.  43
 
  حب الوطن ال يؤثر ف

  مدة الدولة األموية أطول من مدة الدولة العباسية.  44

يف.     45 ي هللا عنه بكتابة المصحف الشر
ي طالب رض    قام الخليفة علي بن أب 

   

 

 رتب الخلفاء الراشدين بحسب الخالفة :  ( أ

ي هللا عنه  
 عثمان بن عفان رض 

ي هللا عنه 
 أبو بكر الصديق رض 

ي هللا عنه 
 عمر بن الخطاب رض 

ي هللا عنه 
ي طالب رض   عىلي بن أئ 

 

ي هللا عنه :   ( ب
 اذكر ثالث من صفات الخليفة أبو بكر الصديق رض 

4-...............................           2-............................... 

3-............................... 

  

7 

  

ي السؤال 
 
 :الثائ

 :الثالثالسؤال 
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 -صل من العمود )أ( ما يناسبه من العمود )ب( باستخدام األرقام :  ( أ

 ) ب(  ) أ (

ي تشعر بها.  (3
 الحياء  هو الطمأنينة الب 

ي أنشأها العباسيون (3
 يزيد بن معاوية  أبرز المدن الب 

ام والمساندة للوطن (1 ام بالنظام  من االلت    االلت  

 القطائعمدينة   من أبرز خلفاء الدولة األموية (0

 األمن  من أبرز صفات عثمان بن عفان (3

 

ي الجدول التاىلي   ( ب
 
 -: صنف منجزات الحضارة اؤلسالمية ف

 بيت المال ( –الواليات  –) الشورى 

 النظام المالي  النظام اإلداري النظام السياسي 

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

 

ي لكم بالتوفيق و النجاح
ر
 تمنيائ

 :الرابع السؤال 
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 مؤسس الدولة األموية هو  1

 معاوية بن أبي سفيان  ج عمر بن عبد العزيز  ب مروان بن محمد  أ

 علي بن أبي طالب بـ يكنى الخليفة  2

 أبي الحسنين ج الفاروق ب ذي النورين  أ

 رقية ثم أم كلثوم ملسو هيلع هللا ىلصين ألنه تزوج ابنتي الرسول لقب بذي النور 3

 عثمان بن عفان  ج أبو بكر الصديق  ب عمر بن الخطاب  أ

  الخالفة في سقيفة بن ساعدةبويع ب 4

 أبو بكر الصديق  ج عمر بن الخطاب  ب أبي طالب علي بن  أ

 ........خليفةعدد خلفاء بن أمية  5

 14 ج 15 ب 16 أ

   ينة الكوفة بـ يربط درب زبيدة مد 6

 مكة المكرمة  ج القاهرة ب المدينة المنورة  أ

  ين خرجوا على الخليفة علي بن أبي طالب...........هم الذ 7

 الخوارج ج المشركين   ب المرتدين  أ

 دولتين األموية العباسية إلى قبيلة ............. يرجع نسب مؤسسي ال 8

 قريش ج غطفان ب تميم أ

 االسالمية في النظام السياسي من منجزات الحضارة 9

 سك العملة  ج الشورى ب تعيين القضاة  أ

 الخطاب بـ  لقب الخليفة عمر بن 10

 ذي النورين  ج سيف هللا المسلول  ب الفاروق أ

 )               (           رقم الجلوس   . ......................................................................................................................................................................اســم الطالـب :

                        درجة ..................................الدرجة كتابة:                        . ...................التوقيع:  ..………………:المراجع                         . ....................التوقيع:  ……………:المصحح 

 : بوضع دائرة حولها يلي ماحيحة فيالص اتاإلجاب  اختر/  السؤال األول

 تاريخ بداية تولي كل خليفة من الخلفاء الراشدين اكتب  / الثانيالسؤال 

 انظر خلف الورقة 
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  عمر بن الخطاب  عفانعثمان بن   علي بن أبي طالب  أبو بكر الصديق

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



 معلم المادة : خالد الحربي                                                                                                                        

 ----انتهت األسئلة  ----

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 من صفات أبو بكر الصديق الحزم  .1 . )            (

 من صفات الخوارج مخالفة ولي األمر   .2 . )            (

ي المدينة عام   .3 . )            (
 
ي أبو بكر الصديق ف

 
 هــ   13توف

 بغداد هي عاصمة الدولة العباسية   .4 . ( )           

 هــ  350انتهت الدولة األموية عام  .5 . )            (

ي العراق ومرص  54عدد خلفاء الدولة العباسة  .6 . )            (
 
 خليفة ف

 الحضارة االسالمية حضارة ذات قيم ومبادئ .7 . )            (

ي وطننا  .8 . )            (
 
 األمن : هو الطمأنينة واالستقرار الذي نشعر به ف

   الخليفة عثمان بن عفان هو رابع الخلفاء الراشدين   .9 . )            (

  مكافحة الحرائق من مهام أمن الطرق   .10 . )            (

 أفضل الصحابة ابو لؤلؤة المجوسي دمشق أذربيجان تنظيم الشرطة عاماً   30

 . .  ...............................................................…… استشهد الخليفة عمر بن الخطاب أثناء صالة الفجر عندما قتله .1

 .  .…….….......…… ....................... فتح الخليفة عثمان بن عفان بالد  .2

 . ........................... ……....................  استمرت الخالفة الراشدة قرابة  .3

 . .  ……….…...................................................…… من أبرز اعمال الخليفة علي بن أبي طالب  .4

 . . ….……...…..........................................……  عاصمة الدولة األموية هي .5

 .  ……......................................……  من فضائل الخلفاء الرشدين أنهم   .6

 

 :ةحصحيال  غيرضع عالمة )√( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارات  /الثالث السؤال 

 اإلجابات الصحيحة فيما يلي:  2030
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 مؤسس الدولة األموية هو  1

 معاوية بن أبي سفيان ج عمر بن عبد العزيز ب مروان بن محمد أ

 علي بن أبي طالب بـ يكنى الخليفة  2

 أبي الحسنين ج الفاروق ب ذي النورين أ

 رقية ثم أم كلثوم ملسو هيلع هللا ىلصين ألنه تزوج ابنتي الرسول لقب بذي النور 3

 عثمان بن عفان ج أبو بكر الصديق ب عمر بن الخطاب أ

  الخالفة في سقيفة بن ساعدةبويع ب 4

 أبو بكر الصديق ج عمر بن الخطاب ب طالبعلي بن أبي  أ

 ........خليفة عدد خلفاء بن أمية 5

 14 ج 15 ب 16 أ

   ينة الكوفة بـ يربط درب زبيدة مد 6

 مكة المكرمة ج القاهرة ب المدينة المنورة أ

  ين خرجوا على الخليفة علي بن أبي طالب...........هم الذ 7

 الخوارج ج المشركين  ب المرتدين أ

 يرجع نسب مؤسسي الدولتين األموية العباسية إلى قبيلة .............  8

 قريش ج غطفان ب تميم أ

 االسالمية في النظام السياسي من منجزات الحضارة 9

 سك العملة ج الشورى ب تعيين القضاة أ

 الخطاب بـ  لقب الخليفة عمر بن 10

 ذي النورين ج سيف هللا المسلول ب الفاروق أ

 )               (           رقم الجلوس   . ......................................................................................................................................................................اســم الطالـب :

                       درجة ..................................الدرجة كتابة:                        . ...................التوقيع:  ..………………:المراجع                        . ....................التوقيع:  ……………:المصحح 

 :بوضع دائرة حولها يلي ماحيحة فيالص اتاإلجاب اختر/  السؤال األول

 تاريخ بداية تولي كل خليفة من الخلفاء الراشديناكتب  / الثانيالسؤال 

 انظر خلف الورقة
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  عمر بن الخطاب  عثمان بن عفان  علي بن أبي طالب  أبو بكر الصديق

.هـ11..

. 

.هـ35..

.. 
.هـ23..

. 

.هـ13..

. 



 ----انتهت األسئلة  ----

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 من صفات أبو بكر الصديق الحزم .1 .(    صح)  

 من صفات الخوارج مخالفة ولي األمر  .2 .(   صح)   

ي المدينة عام  .3 .(  صح)   
 
ي أبو بكر الصديق ف

 
 هــ 13توف

 الدولة العباسية بغداد هي عاصمة  .4 .(   صح)  

 هــ 350انتهت الدولة األموية عام  .5 .(  خطأ  ) 

ي العراق ومرص 54عدد خلفاء الدولة العباسة  .6 .(  صح  ) 
 
 خليفة ف

 الحضارة االسالمية حضارة ذات قيم ومبادئ .7 .(    صح)  

ي وطننا  .8 .(  صح   )
 
 األمن : هو الطمأنينة واالستقرار الذي نشعر به ف

  الخليفة عثمان بن عفان هو رابع الخلفاء الراشدين  .9 .(  خطأ  ) 

  مكافحة الحرائق من مهام أمن الطرق  .10 .(  خطأ )  

 أفضل الصحابة ابو لؤلؤة المجوسي دمشق أذربيجان تنظيم الشرطة عاماً  30

 .. ....................ابو لؤلؤة المجوسي.....…… استشهد الخليفة عمر بن الخطاب أثناء صالة الفجر عندما قتله .1

 .  .…….….......…….....اذربيجان.................. فتح الخليفة عثمان بن عفان بالد  .2

 .............. عاما   30................  استمرت الخالفة الراشدة قرابة  .3

 .. ……….….....تنظيم الشرطة................…… من أبرز اعمال الخليفة علي بن أبي طالب  .4

 .. ….……...دمشق......……  األموية هيعاصمة الدولة  .5

 . …….........أفضل الصحابة.....……  من فضائل الخلفاء الرشدين أنهم   .6

 

 :ةحصحيال غيرأمام العبارات )×( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  /الثالث السؤال 

 اإلجابات الصحيحة فيما يلي: 2030
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  :ضع الكلمات الموجودة في الجدول التالي في الفراغ المناسب/  رابعالسؤال ال
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  ( أما العبارة اخلاطئة :×)  وعالمة الصحيحة العبارة أمام(  √عالمة )  يالسؤال األول: ضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة كتابة الدرجة 2س 1س
 اسم المدققة ةاسم المراجع ةاسم المصحح

   

 التوقيع التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 40 20 20

       

 اإلجابة العبارة م

   جميع الخلفاء الراشدين _رضي هللا عنهم _من المبشرين بالجنة  1

   عنه_ بهذا اللقب ألنه صّدق كل أمر أتى به النبي صلى هللا عليه وسلم لقب أبو بكر الصديق _رضي هللا  2

  سنوات 10 مدة خالفة الخليفة عمر بن الخطاب _رضي هللا عنه _حوالي  3

  في عهد الخليفة عمر بن الخطاب تم فتح بيت المقدس   4

  بالد الروموصلت الفتوحات اإلسالمية في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه إلى   5

  هـ 35 تولى الخليفة علي بن أبي طالب _رضي هللا عنه_ الخالفة عام  6

   يلقب الخليفة علي بن أبي طالب _رضي هللا عنه_ بأبي الحسن  7

  هـ 132انتهت الدولة األموية عام   8

  أخر خلفاء الدولة العباسية هو المستعصم باهلل  9

   المنورةانطلقت الحضارة اإلسالمية من المدينة   10

  شملت منجزات الحضارة اإلسالمية مجاالت عدة منها الطب  11

  األمن هو: الطمأنينة، واالستقرار الذي نشعر به، ويوفر لنا البيئة المالئمة للتنمية، والرخاء  12

  .من مهام رئاسة أمن الدولة: مواجهة المجرمين، واإلرهابيين، وتوفير الحماية للدولة، ومواطنيها  13

  الدولة العباسية هو أبو العباس عبدهللا بن محمدمؤسس   14

  تنسب الدولة العباسية الى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى هللا عليه وسلم  15

  بغدادعاصمة الدولة االموية   16

  مؤسس الدولة األموية هو ابو جعفر المنصور  17

  .عنه_نتيجة طاعة ولي األمرظهرت الفتنة في عهد الخليفة عثمان بن عفان _رضي هللا   18

  .أول من أنشأ أسطول بحري إسالمي-رضي هللا عنه -الخليفة أبو بكر الصديق   19

   للخالفة بعد التشاور فيما بين الصحابة -رضي هللا عنه-تم اختيار الخليفة عمر بن الخطاب  20

 الدراسات االجتماعيةالمادة : 

  الخامس الصف : 

 فساعة ونص الزمن :

 اليوم : ....................

 التاريخ : .................
 

 اسم الطالبة : ...........................................................

 اخلامس االبتدائيللصف سات االجتماعية الدرااختبار مادة 
هـ 1444) الدور األول ( لعام  األولالفصل الدراسي 

 المملكة العربية السعودية

 وزاره التعليم

 ....... إدارة تعليم

 مدرسة .........

 ـــــــــــــــ
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  االجابة الصحيحة: يرا: اختانيالسؤال الث

1  
 مركز الدولة في عهد الخلفاء الراشدين

 الرياض ج مكة المكرمة ب المدينة المنورة أ

2  
 ................ رضي هللا عنه أطول مدة في خالفة المسلمين هو الخليفة

 علي بن أبي طالب ج عمر بن الخطاب ب  عثمان بن عفان أ

3  
 سنة -هللا عنه رضي-تولى الخالفة أبو بكر الصديق 

 هـ35 ج هـ23 ب هـ11 أ

4  
  أوجه التشابه بين الخوارج في الماضي، والحاضر

  طاعة ولي أمر المسلمين ج نشر السالم في بالد المسلمين ب كفروا العلماء، والحكام، وكل من خالفهم أ

5  
 لقب الخليفة عمر بن الخطاب _رضي هللا عنه_ بـ

 النورينذا  ج  الصديق ب الفاروق أ

6  
  الذي قتل الخليفة عمر بن الخطاب _رضي هللا عنه_ هو

 أبو لهب  ج مسيلمة الكذاب ب أبو لؤلوة المجوسي أ

7  
 توفي الخليفة عثمان بن عفان _رضي هللا عنه_ عام

 هـ 39 ج هـ 37 ب هـ 35 أ

8  
 ورسوله صلى هللا عليه وسلمهم الذين خرجوا على إمام المسلمين، وخالفوا طاعته التي هي من طاعة هللا، 

 المهاجرين ج  األنصار ب الخوارج أ

9  
 رضي هللا عنه أثناء خروجه لصالة الفجر على يد أحد الخوارج................... استشهد الخليفة 

 أبو بكر الصديق ج عثمان بن عفان ب علي بن أبي طالب أ

10  
 عدد خلفاء بني أمية

 16 ج 15 ب 14 أ

11  
  : الدولة األموية هو الخليفة أخر خلفاء

  هشام بن عبدالملك ج  عمر بن العزيز ب  مروان الثاني بن محمد أ

12  
 من المدن التي أنشأها األمويون

 الفسطاط ج  بغداد ب القيروان أ

13  
 عدد خلفاء الدولة العباسية

 74 ج 64 ب 54 أ

14  
 انتهت الدولة العباسية عام ............

 هـ 658 ج هـ 650 ب هـ 656 أ

15  
 .......... استمرت األندلس تحت حكم المسلمين حتى خرجوا منها عام

 هـ 900 ج هـ 880 ب هـ 897 أ

16  
  أول من أسس دار لسكة العملة هو الخليفة

  هشام بن عبدالملك ج  عمر بن العزيز ب  عبدالملك بن مروان أ

17  
 أسس الخليفة عبدالملك بن مروان دار لسك العملة عام 

 هـ 97 ج هـ 87 ب هـ 77 أ

18  
 واجبنا تجاه شهداء الواجب، والوطن

 جميع ما سبق ج نفتخر بهم ب الدعاء لهم بالمغفرة أ

19  
 من نتائج األمن

 جميع ما سبق ج الرخاء، والنعمة ب االستقرار أ

20  
   عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنهمن نتائج الفتنة التي حدثت في 

 جميع ما سبق ج  انقسام المسلمين ب  المسلمين اضطراب أ

 

  معلمة املادة /  لكن بالتوفيق والنجاح  ,,,,,,   انتهت األسئلة  ,,,,,,   مع متنياتي 
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 الدرجة كتابة الدرجة 2س 1س
 اسم المدققة ةاسم المراجع ةاسم المصحح

   

 التوقيع التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 40 20 20

       

 اإلجابة العبارة م

 √  جميع الخلفاء الراشدين _رضي هللا عنهم _من المبشرين بالجنة  1

 √  لقب أبو بكر الصديق _رضي هللا عنه_ بهذا اللقب ألنه صّدق كل أمر أتى به النبي صلى هللا عليه وسلم  2

 √ سنوات 10 مدة خالفة الخليفة عمر بن الخطاب _رضي هللا عنه _حوالي  3

 √ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب تم فتح بيت المقدس   4

 √ وصلت الفتوحات اإلسالمية في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه إلى بالد الروم  5

 √ هـ 35 تولى الخليفة علي بن أبي طالب _رضي هللا عنه_ الخالفة عام  6

 √  الحسنيلقب الخليفة علي بن أبي طالب _رضي هللا عنه_ بأبي   7

 √ هـ 132انتهت الدولة األموية عام   8

 √ أخر خلفاء الدولة العباسية هو المستعصم باهلل  9

 √  انطلقت الحضارة اإلسالمية من المدينة المنورة  10

 √ شملت منجزات الحضارة اإلسالمية مجاالت عدة منها الطب  11

 √ البيئة المالئمة للتنمية، والرخاءاألمن هو: الطمأنينة، واالستقرار الذي نشعر به، ويوفر لنا   12

 √ .من مهام رئاسة أمن الدولة: مواجهة المجرمين، واإلرهابيين، وتوفير الحماية للدولة، ومواطنيها  13

 √ مؤسس الدولة العباسية هو أبو العباس عبدهللا بن محمد  14

 √ وسلمتنسب الدولة العباسية الى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى هللا عليه   15

 × بغدادعاصمة الدولة االموية   16

 × مؤسس الدولة األموية هو ابو جعفر المنصور  17

 × .ظهرت الفتنة في عهد الخليفة عثمان بن عفان _رضي هللا عنه_نتيجة طاعة ولي األمر  18

 × .أول من أنشأ أسطول بحري إسالمي-رضي هللا عنه -الخليفة أبو بكر الصديق   19

 ×  للخالفة بعد التشاور فيما بين الصحابة -رضي هللا عنه-عمر بن الخطابتم اختيار الخليفة   20

 الدراسات االجتماعيةالمادة : 

  الخامس الصف : 

 فساعة ونص الزمن :

 اليوم : ....................

 التاريخ : .................
 

 االجابة النموذجية

 اخلامس االبتدائيللصف الدراسات االجتماعية اختبار مادة 
هـ 1444) الدور األول ( لعام  األولالفصل الدراسي 

 المملكة العربية السعودية

 وزاره التعليم

 ....... إدارة تعليم

 مدرسة .........
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  االجابة الصحيحة: يرا: اختانيالسؤال الث

1  
 مركز الدولة في عهد الخلفاء الراشدين

 الرياض ج مكة المكرمة ب المدينة المنورة أ

2  
 ................ رضي هللا عنه المسلمين هو الخليفةأطول مدة في خالفة 

 علي بن أبي طالب ج عمر بن الخطاب ب  عثمان بن عفان أ

3  
 سنة -رضي هللا عنه-تولى الخالفة أبو بكر الصديق 

 هـ35 ج هـ23 ب هـ11 أ

4  
  أوجه التشابه بين الخوارج في الماضي، والحاضر

  طاعة ولي أمر المسلمين ج نشر السالم في بالد المسلمين ب خالفهم كفروا العلماء، والحكام، وكل من أ

5  
 لقب الخليفة عمر بن الخطاب _رضي هللا عنه_ بـ

 ذا النورين ج  الصديق ب الفاروق أ

6  
  الذي قتل الخليفة عمر بن الخطاب _رضي هللا عنه_ هو

 أبو لهب  ج مسيلمة الكذاب ب أبو لؤلوة المجوسي أ

7  
 الخليفة عثمان بن عفان _رضي هللا عنه_ عامتوفي 

 هـ 39 ج هـ 37 ب هـ 35 أ

8  
 هم الذين خرجوا على إمام المسلمين، وخالفوا طاعته التي هي من طاعة هللا، ورسوله صلى هللا عليه وسلم

 المهاجرين ج  األنصار ب الخوارج أ

9  
 خروجه لصالة الفجر على يد أحد الخوارجرضي هللا عنه أثناء ................... استشهد الخليفة 

 أبو بكر الصديق ج عثمان بن عفان ب علي بن أبي طالب أ

10  
 عدد خلفاء بني أمية

 16 ج 15 ب 14 أ

11  
  : أخر خلفاء الدولة األموية هو الخليفة

  هشام بن عبدالملك ج  عمر بن العزيز ب  مروان الثاني بن محمد أ

12  
 األمويون من المدن التي أنشأها

 الفسطاط ج  بغداد ب القيروان أ

13  
 عدد خلفاء الدولة العباسية

 74 ج 64 ب 54 أ

14  
 انتهت الدولة العباسية عام ............

 هـ 658 ج هـ 650 ب هـ 656 أ

15  
 .......... استمرت األندلس تحت حكم المسلمين حتى خرجوا منها عام

 هـ 900 ج هـ 880 ب هـ 897 أ

16  
  من أسس دار لسكة العملة هو الخليفةأول 

  هشام بن عبدالملك ج  عمر بن العزيز ب  عبدالملك بن مروان أ

17  
 أسس الخليفة عبدالملك بن مروان دار لسك العملة عام 

 هـ 97 ج هـ 87 ب هـ 77 أ

18  
 واجبنا تجاه شهداء الواجب، والوطن

 سبق جميع ما ج نفتخر بهم ب الدعاء لهم بالمغفرة أ

19  
 من نتائج األمن

 سبق جميع ما ج الرخاء، والنعمة ب االستقرار أ

20  
   من نتائج الفتنة التي حدثت في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه

 سبق جميع ما ج  انقسام المسلمين ب  المسلمين اضطراب أ

 

  معلمة املادة /  لكن بالتوفيق والنجاح  ,,,,,,   انتهت األسئلة  ,,,,,,   مع متنياتي 
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