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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم
 ......... إدارة التعليم بمنطقة 

 مكتب التعليم بمحافظة ..............

 
 هـ1444/  /    التاريخ :   

 ) الدور األول ( ولاأل :الفصل الدراسي

 الزمن : ساعة 

 

  س داسالختبار مادة الدراسات اإلجتماعية للصف ا
هـ4444لعام  اإلبتدائ   

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

 

                  رقم   
 السؤال 

 المراجع المصحح الدرجة رقما   الدرجة كتابة

 السؤال األول
    

 السؤال الثاني
    

 السؤال الثالث
   

 
 

 

 السؤال الرابع
 

    

 كتابة رقما الدرجة النهائية

 

  
   

 
 

 

  بل تسليم ورقة اؤلجابةأكد من إجابتك عىل جميع األسئلة قاستعن باهلل أوإل , ثم أجب عىل األسئلة اآلتية وت         
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 الصحيحة فيما يىل  :  اختر اؤلجابة

 

ها :  4   وتفستر
  الماض 

 
  حدثت ف

 هو تدوين األحداث التر

 علم النفس  الجغرافيا التاري    خ

ة ابتداء حاكم ونهايته :  2  فتر

  العقد العرص العهد

 القرن هو :  3

  سنة00 سنة 00 سنة100

 مدة الحياة كاملة أو الزمن :  4
  العقد الحقبة   لدهرا

 من العصور اؤلسالمية :  5

ونزي العرص العباس    العرص الحجري العرص البر

 مؤسس الدولة السعودية األوىل :  6

  بن عبدالعزيز سعوداإلمام   اإلمام عبدالعزيز بن دمحم  دمحم بن سعوداإلمام 

ة الذهبية للدولة السعودية األوىل :  7  عرف عهده بالفتر

 اإلمام دمحم بن سعود اإلمام سعود بن عبدالعزيز   اإلمام عبدالعزيز بن دمحم

  استمرت معركة وادي الصفراء :     8 

 أيام خمسة ثالث أيام أربعة أيام

 معركة : أطلق األهاىل  عىل معركة الحلوة  9

 القادسية الروم الخندق

 أصبحت مدينة ................. عاصمة الدولة السعودية الثانية:    41

 الرس الرياض الدرعية

 مؤسس الدولة السعودية الثانية هو اؤلمام :    44
 ترك  بن عبدهللا فيصل بن ترك   عبدالرحمن بن فيصل

  للدولة السعودية األ    42
 
  :مام ؤل اوىل هو الحاكم الثائ

 عبدالعزيز بن دمحم عبدهللا بن سعود العزيز بن عبدسعود 

 

 

 

 

 

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

 اؤلجابة العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

                       .من فوائد التاريــــخ تعزيز الهوية الوطنية   4

  .العرص الحجري من عصور ما قبل التاريــــخ 2
                                        .العقد عشر سنوات  3

  .اهتم اؤلمام عبدالعزيز بن دمحم بن سعود بالصغار وشجعهم 4

  ـه.  4241عام تأسست الدولة السعودية الثانية  5

6  .   للدولة الثانية اؤلمام فيصل بن ترك 
 
  الحاكم الثائ

  من أسباب عودة الدولة السعودية الثانية أنها ذات مبادئ وقيم .  7

  القصيم عام  8
 
  ـه .  4232حدثت معركة الرس ف

  معركة تربة .  9
 
  انهزمت القوات العثمانية ف

   سقطت 41
 
  .عهد اؤلمام عبدهللا بن سعودالدولة السعودية األوىل ف

ة التاريــــخ إل يقدم لنا ا 44                       .لعظة والعتر

  القرن الثالث عشر   4445السنة  42
 
                 .ـه ف

   .ـه 4457تأسست الدولة السعودية األوىل عام  43

  مكة المكرمة .  44
 
  اؤلمام دمحم بن سعود ف

 
  توف

  أسسه اؤلمام دمحم بن سعود. قرص سلوى  45

   

 

 اذكر ثالثة عصور إسالمية :  ( أ

4-............................... 

2-............................... 

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

 

 ماسبب اختيار الدرعية عاصمة للدولة السعودية األوىل ؟ ( ب

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

 

 لماذا وصف اؤلمام سعود بن عبدالعزيز بسعود الكبتر ؟ج( 

.................................................................................................. 
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  السؤال 
 
 :الثائ

 :الثالثالسؤال 

15 
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  الشكل التال  ات الفراغ امأل
 
 :بما يناسبه ف

 (مصطف  بك -بن عالسبخروش  –بك عابدين  –البقمية غالية  –طوسون حمد أ –مام عبدهللا بن سعود إل ا )

 : (  ه1221 )وادي الصفراء معركة  (1

                               

 

 : (  ه 1220 )تربة معركة  (2

 

 

 :(ه 1230 –ه 1220)عسبر وزهران معركة  (3

 

 

 

  لكم بالتوفيق و النجاح
 تمنيات 

 :رابع الالسؤال 

 (العثمانية المعتديةالدولة ) (ولألالسعودية االدولة )

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

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

... 

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

... 
 (ولألالسعودية االدولة )

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

... 
 (العثمانية المعتديةالدولة )

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

... 
 (ولألالسعودية االدولة )

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

... 
 (العثمانية المعتديةالدولة )
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

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

 
 هـ1444/  /    التاريخ :   

 ) الدور األول ( ولاأل :الفصل الدراسي

 الزمن : ساعة 

 

ي لعام ختبار مادة الدراسات اإلجتماعية للصف ا
هـ4444السادس اإلبتدائ   

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

 

 رقم                    
 السؤال 

 المراجع المصحح الدرجة رقما   الدرجة كتابة

 السؤال األول
    

 السؤال الثاني
    

 السؤال الثالث
   

 
 

 

 السؤال الرابع
 

    

 كتابة رقما الدرجة النهائية

 

  
   

 
 

 

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

 

ها : هو تدوين  4 ي وتفستر
ي الماض 

 
ي حدثت ف

 األحداث التر

 علم النفس  الجغرافيا التاري    خ

ة ابتداء حاكم ونهايته :  2  فتر

  العقد العرص العهد

 القرن هو :  3

  سنة01 سنة 01 سنة011

 مدة الحياة كاملة أو الزمن :  4
  العقد الحقبة   الدهر

 من العصور اؤلسالمية :  5

ونزيالعرص  العرص العباس   البر
 العرص الحجري 

 مؤسس الدولة السعودية األوىل :  6

  بن عبدالعزيز سعودالمام   المام عبدالعزيز بن دمحم  المام دمحم بن سعود

ة الذهبية للدولة السعودية األوىل :  7  عرف عهده بالفتر

 المام دمحم بن سعود المام سعود بن عبدالعزيز   المام عبدالعزيز بن دمحم

  استمرت معركة وادي الصفراء :     8 

 أيام خمسة ثالث أيام أربعة أيام

 معركة : أطلق األهاىلي عىل معركة الحلوة  9

 القادسية الروم الخندق

 أصبحت مدينة ................. عاصمة الدولة السعودية الثانية:    41

 الرس الرياض الدرعية

 الثانية هو اؤلمام : مؤسس الدولة السعودية    44
 ترك  بن عبدهللا فيصل بن ترك   عبدالرحمن بن فيصل

ي للدولة السعودية األوىل هو اؤلمام :     42
 
  الحاكم الثائ

 عبدالعزيز بن دمحم عبدهللا بن سعود سعود بن عبدالعزيز 

 

 

 

 

 

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

 اؤلجابة العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

 √                      .من فوائد التاريــــخ تعزيز الهوية الوطنية   4

 √ .العرص الحجري من عصور ما قبل التاريــــخ 2
 √                                       .العقد عشر سنوات  3

 √ .اهتم اؤلمام عبدالعزيز بن دمحم بن سعود بالصغار وشجعهم 4

 √ ـه.  4241تأسست الدولة السعودية الثانية عام  5

6  . ي للدولة الثانية اؤلمام فيصل بن تركي
 
 √ الحاكم الثائ

 √ الثانية أنها ذات مبادئ وقيم . من أسباب عودة الدولة السعودية  7

ي القصيم عام  8
 
 √ ـه .  4232حدثت معركة الرس ف

ي معركة تربة .  9
 
 √ انهزمت القوات العثمانية ف

ي عهد اؤلمام عبدهللا بن سعود سقطت 41
 
 √ .الدولة السعودية األوىل ف

ة التاريــــخ إل يقدم لنا ا 44  ×                     .لعظة والعتر

ي القرن الثالث عشر   4445السنة  42
 
 ×                .ـه ف

 ×  .ـه 4457تأسست الدولة السعودية األوىل عام  43

ي مكة المكرمة .  44
 
ي اؤلمام دمحم بن سعود ف

 
 × توف

 × قرص سلوى أسسه اؤلمام دمحم بن سعود.  45

   

 

 اذكر ثالثة عصور إسالمية :  ( أ

 مويأل االعرص  – صدر اإلسالم رص ع-4

ي والمملوكي األ العرص  –العرص العباسي -2  يوئر

 يثدالعرص الح-3

 

 ماسبب اختيار الدرعية عاصمة للدولة السعودية األوىل ؟ ( ب

 .......................لقوتها واستقرارها.....................

 

 لماذا وصف اؤلمام سعود بن عبدالعزيز بسعود الكبتر ؟ ج(

ي عهده وصلت أل....................
 
 ...................ىص نطاق لهاأقىل إن الدولة ف
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ي السؤال 
 
 :الثائ

 :الثالثالسؤال 

15 
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  الشكل التال  : 
 
 امأل الفراغات بما يناسبه ف

 مصطف  بك( -بخروش بن عالس –عابدين بك  –غالية البقمية  –أحمد طوسون  –) المام عبدهللا بن سعود 

 : ـه (0221معركة وادي الصفراء )  (0

                               

 

 ـه ( :  0220معركة تربة )  (2

 

 

 :ـه( 0231 –ـه 0220معركة عسبر وزهران ) (3

 

 

 

  لكم بالتوفيق و النجاح
 تمنيات 

 :الرابع السؤال 

 )الدولة العثمانية المعتدية( األول()الدولة السعودية 

 .حمد طوسونأ ن سعودم عبدهللا بمال ا

 .غالية البقمية

 )الدولة السعودية األول(

 ..مصطف  بك

 )الدولة العثمانية المعتدية(

 ..بخروش بن عالس.

 )الدولة السعودية األول(

 .عابدين بك.

 )الدولة العثمانية المعتدية(
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 هـ 1444لعام األول أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي المملكـــــــــــــة العربيــــــــــــة السعوديــــــــــــــــة                                                

 المــــــادة: الدراسات االجتماعيــة .                                                            االدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة                 

 االبتدائــــــــي.       الــصــــف: السادس                                                                 ....................               تعليم مكتب

 . ســـاعــــــــة ونـصـف الزمــــــن:                                                                         ......................... ابتدائية

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

40 

 عاصمة الدولة السعودية األولى هي 1

 الدرعية  ج القصيم  ب الرياض  أ

 عرف عهد األمام سعود بن عبد العزيز بـ  2

 الفترة الذهبية ج التوسع ب التأسيس  أ

  هـ 850رعية عام أسس مدينة الد 3

 مانع المريدي  ج سعود بن محمد  ب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أ

  عبد الوهاب من العيينة الى الدرعية عام قدم الشيخ محمد بن 4

 هـ 1157 ج هـ 1370 ب هـ 1260 أ

 هـ1187عام  تمكن من ضم الرياض 5

 عبد العزيز بن محمد  ج عبد هللا بن سعود  ب محمد بن سعود  أ

   قيادة كانت معركة تربة ب 6

 غالية البقمية  ج بخروش بن عالس  ب االمام محمد بن سعود  أ

  دية الثانية هومؤسس الدولة السعو 7

 تركي بن عبد هللا  ج عبد العزيز بن محمد   ب مشاري بن فيصل أ

 : من العصور القديمة 8

 العصر البرونزي ج العصر العباسي ب العصر الحديث  أ

 اضتها الدولة السعودية األولى معركة :من المعارك التي خ 9

 القادسية   ج وادي الصفراء  ب حطين أ

 دية الثانية هي عاصمة الدولة السعو 10

 المدينة المنورة  ج الدمام  ب الرياض  أ

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

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

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

    اكتب المصطلح التاريخي المناسب في الفراغات التالية / الثانيالسؤال 

 انظر خلف الورقة 

4 

 

 
20 

 

 

 

 مدة الحياة كاملة أو الزمن 

 

 سنوات  10

 

 سنة  100

 

 قسم كبير من الزمن

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 معلم المادة : خالد الحربي                                                                                                                        

 ----انتهت األسئلة  ----

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
  

ي شبه الجزيرة العربية .1 . )            (
 
 أدى غياب الدولة الموحدة إىل ضعف االقتصاد ف

ة .2 . )            (  وثق االمام محمد بن سعود العالقة بي   البادية والحاض 

 من صفات االمام محمد بن سعود التدين ومخافة للا  .3 . )            (

 بسبب وحشية ابراهيم باشا    .4 . )            (
ً
 ودمارا

ً
 اصبحت الدرعية خرابا

 أسس االمام عبد للا بن سعود قرص سلوى بحي الطريف  .5 . )            (

 من أسباب عودة الدولة السعودية أنها ذات مبادئ وقيم .6 . )            (

 ـه   1240تأسست الدولة السعودية الثانية عام   .7 . (         )   

ي الدولة السعودية: رعاية العلماء وتشجيعهم  .8 . )            (
 
 من مظاهره ازدهار العلم ف

  اخر حكام الدولة السعودية الثانية هو االمام تركي بن عبد للا   .9 . )            (

ة ابتداء حاكم ونهايته  :   العرص    .10 . )            (   هو فتر

 التاريخ يقدم العضة والعبرة عبد هللا بن سعود العصر األموي بني حنيفة  هـ1139

 . . ... .......................................……  أسس االمام محمد بن سعود الدولة السعودية األولى عام  .1

 . هو : تدوين األحداث التي حدثت في الماضي وتفسيرها  .…….….....…….......................   .2

 .  .….........................…… يرجع نسب األسرة المالكة ) آل سعود ( الى قبيلة  .3

 .   .................................................……  من العصور االسالمية .4

 .   نهاية الدولة السعودية األولى ....................................................……  شهد عهد االمام  .5

 .…… ............................................................……   من فوائد التاريخ  .6

 

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

 اإلجابات الصحيحة فيما يلي:  2030

 

10 

  : ضع الكلمات الموجودة في الجدول التالي في الفراغ المناسب/  رابعالسؤال ال
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 هـ1444لعام األول أسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي المملكـــــــــــــة العربيــــــــــــة السعوديــــــــــــــــة                                                

 المــــــادة: الدراسات االجتماعيــة .                                                            االدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة                 

 االبتدائــــــــي.      الــصــــف: السادس                                                                ....................               تعليم مكتب

 .ســـاعــــــــة ونـصـف الزمــــــن:                                                                         ......................... ابتدائية

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

40 

 عاصمة الدولة السعودية األولى هي 1

 الدرعية ج القصيم ب الرياض أ

 عرف عهد األمام سعود بن عبد العزيز بـ  2

 الفترة الذهبية ج التوسع ب التأسيس أ

  هـ 850أسس مدينة الدرعية عام  3

 مانع المريدي ج سعود بن محمد ب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أ

  عبد الوهاب من العيينة الى الدرعية عام قدم الشيخ محمد بن 4

 هـ1157 ج هـ1370 ب هـ1260 أ

 هـ1187عام  تمكن من ضم الرياض 5

 عبد العزيز بن محمد ج عبد هللا بن سعود ب محمد بن سعود أ

   قيادة كانت معركة تربة ب 6

 غالية البقمية ج بخروش بن عالس ب االمام محمد بن سعود أ

  دية الثانية هومؤسس الدولة السعو 7

 تركي بن عبد هللا ج عبد العزيز بن محمد  ب مشاري بن فيصل أ

 : من العصور القديمة 8

 العصر البرونزي ج العصر العباسي ب العصر الحديث أ

 اضتها الدولة السعودية األولى معركة :من المعارك التي خ 9

 القادسية  ج وادي الصفراء ب حطين أ

 دية الثانية هي عاصمة الدولة السعو 10

 المدينة المنورة ج الدمام ب الرياض أ

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

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

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

   اكتب المصطلح التاريخي المناسب في الفراغات التالية / الثانيالسؤال 

 انظر خلف الورقة
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 مدة الحياة كاملة أو الزمن

 

 سنوات 10

 

 سنة 100

 

 قسم كبير من الزمن

 

 ....الدهر..

 

 

 ......العقد....

 

 

 .......القرن.....

 

 

 .....الحقبة...

 



 ----انتهت األسئلة  ----

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
  

ي شبه الجزيرة العربية .1 .(   صح)   
 
 أدى غياب الدولة الموحدة إىل ضعف االقتصاد ف

ة .2 .(   صح)      وثق االمام محمد بن سعود العالقة بي   البادية والحاض 

 االمام محمد بن سعود التدين ومخافة هللامن صفات  .3 .(    صح)    

 بسبب وحشية ابراهيم باشا  .4 .(  صح )    
ً
 ودمارا

ً
 اصبحت الدرعية خرابا

 أسس االمام عبد هللا بن سعود قرص سلوى بحي الطريف .5 .(   خطأ)   

 من أسباب عودة الدولة السعودية أنها ذات مبادئ وقيم .6 .(   صح)   

 ـه  1240تأسست الدولة السعودية الثانية عام  .7 .(    صح)   

ي الدولة السعودية: رعاية العلماء وتشجيعهم .8 .(   صح)   
 
 من مظاهره ازدهار العلم ف

  اخر حكام الدولة السعودية الثانية هو االمام تركي بن عبد هللا  .9 .(   خطأ)    

ة ابتداء حاكم ونهايته :  العرص   .10 .(  خطأ)      هو فتر

 التاريخ يقدم العضة والعبرة عبد هللا بن سعود العصر األموي بني حنيفة هـ1139

 .. ............هـ1139.........…… أسس االمام محمد بن سعود الدولة السعودية األولى عام  .1

 .هو : تدوين األحداث التي حدثت في الماضي وتفسيرها  .…….….التاريخ..........  .2

 . .….....بني حنيفة...…… يرجع نسب األسرة المالكة ) آل سعود ( الى قبيلة  .3

 . .............العصر األموي...……  من العصور االسالمية .4

 . نهاية الدولة السعودية األولى ..............عبد هللا بن سعود.....……  شهد عهد االمام  .5

 .……............................................يقدم العضة والعبرة.……   من فوائد التاريخ  .6

 

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

 اإلجابات الصحيحة فيما يلي: 2030
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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

   .من فوائد التاريخ يعزز الهوية، والمواطنة  1

   لم تخضع نجد للسلطة العثمانية  2

  انتشرت في شبه الجزيرة العربية البدع، والخرافات قبل الحكم السعودي  3

  عاشت شبه الجزيرة العربية قبل الدولة السعودية األولى ضعف علمي  4

  من واجبنا تجاه الوطن الوالء هلل عزوجل، ثم للقيادة الحكيمة من األسرة المالكة  5

  .كانت الرياض قديماً تسمى حجر اليمامة  6

  كان يطلق على الدرعية قديماً اسم المليبيد  7

  وثق اإلمام محمد بن سعود العالقة بالبادية، والحاضرة، وأمن طرق التجارة، والحج  8

   قبضة يد ابراهيم باشا الذي اسقط الدرعية عبدهللا بن تركي مننجا اإلمام   9

  .من أسباب عودة الدولة السعودية؛ الرغبة في عودة الوحدة واالستقرار  10

    .هـ أصبحت المنطقة مكاناً للفوضى حيث احتلت الدولة العثمانية األحساء 1308بعد معركة المليداء   11

   الثانية هي الرياضعاصمة الدولة السعودية   12

   انشاء دور العلم من الجوانب الحضارية للدولتين السعوديتين االولى والثانية في مجال التعليم  13

  اشتهرت الدولة السعودية بالعمران، ومن مظاهره بناء القصور مثل قصر سلوى  14

  من نواتج سقوط الدرعية تدمير المدينة واخراج سكانها  15

  الدولة السعودية الثانية أنها ذات مبادئ وقيم من أسباب عودة  16

  حنيفة في الحجازيقع وادي   17

   .( سنة100الدهر هو مدة زمنية مقدارها )  18

  في عهد الدولة السعودية تم توحيد صالة الجماعة في المسجد الحرام خلف أربعة أئمة  19

   واجه اإلمام عبدهللا بن فيصل في بداية حكمه القبول من أخيه اإلمام سعود  20

 االجتماعيةالدراسات المادة : 

  السادس الصف : 

 فساعة ونص الزمن :

 اليوم : ....................

 التاريخ : .................
 

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

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

 المملكة العربية السعودية

 وزاره التعليم

 ....... إدارة تعليم

 مدرسة .........

 ـــــــــــــــ

20 



  االجابة الصحيحة: يرا: اختانيالسؤال الث

1  
 0000من فوائد التاريخ 

 .يفتقد الهوية، والمواطنة ج .يحدد موقع المكان ب يقدم العبرة، والعظة أ

2  
 المقدار من الزمان

 عهد ج عصر ب مدة أ

3  
 .ونهايتهفترة ابتداء حاكم، 

 عصر ج مدة ب عهد أ

4  
 .فترة بداية دولة، ونهايتها

 مدة ج عهد ب عصر أ

5  
  قبل الحكم السعودي كانت الحجاز تخضع لحكم

 ابن رشيد ج بني خالد  ب األشراف  أ

6  
 تأسست الدولة السعودية األولى سنة . 

 هـ. 1240 ج هـ. 1351 ب هـ. 1157 أ

7  
 00000حنيفة الكثير من المدن مثل ظهرت على جوانب وادي 

 جدة ج الطائف ب الرياض أ

8  
 عاصمة الدولة السعودية األولى ............

 الطائف ج الرياض ب الدرعية أ

9  
  .سنوات  العقد مدة زمنية مقدارها  .........

 3 ج 5 ب  10 أ

10  
 قبل قيام الدولة السعودية االولى كانت الطرق

  غير أمنة ج  أمنة ب  سريعة أ

11  
  السعودية الثانية هو اإلماممؤسس الدولة 

 عبدالعزيز بن محمد ج محمد بن سعود ب  تركي بن عبدهللا أ

12  
 تمكن اإلمام تركي بن عبدهللا من إعادة تأسيس الدولة السعودية في دورها الثاني عام 

 هـ 1248 ج هـ 1245 ب هـ 1240 أ

13  
 توفي اإلمام فيصل بن تركي عام 

 هـ 1286 ج هـ 1289 ب هـ 1282 أ

14  
 تولى اإلمام عبدالرحمن بن فيصل الحكم بعد اإلمام

 فيصل بن تركي ج تركي بن عبدهللا ب سعود بن فيصل أ

15  
 ........وقعت معركة المليداء عام 

 هـ 1311 ج هـ 1315 ب هـ1308 أ

16  
  بحياكتها فيبدء الصناعة الوطنية لكسوة الكعبة المشرفة في عهد اإلمام سعود بن عبدالعزيز، وأمر 

 الرياض ج  مكة المكرمة ب  األحساء أ

17  
  .............عام  استطاع االمام سعود بن فيصل بن تركي دخوال الرياض

 هـ 1200 ج هـ 1291 ب هـ 1288 أ

18  
 حدثت معركة الحلوة بين القوات السعودية والقوات العثمانية عام

 هـ1228 ج هـ1220 ب هـ1253 أ

19  
 ............ عبدالرحمن بن فيصل ، ووقعت معركة المليداء بين اإلمام 

 قيصر ج كسرى ب ابن رشيد أ

20  
 ...............باسم معركة  هـ  1253تسمى معركة الحلوة التي وقعت عام 

 الروم ج الترك ب الفرس أ

 

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

 ـــــــــــــــ
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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

 √  .من فوائد التاريخ يعزز الهوية، والمواطنة  1

 √  لم تخضع نجد للسلطة العثمانية  2

 √ انتشرت في شبه الجزيرة العربية البدع، والخرافات قبل الحكم السعودي  3

 √ عاشت شبه الجزيرة العربية قبل الدولة السعودية األولى ضعف علمي  4

 √ من واجبنا تجاه الوطن الوالء هلل عزوجل، ثم للقيادة الحكيمة من األسرة المالكة  5

 √ .كانت الرياض قديماً تسمى حجر اليمامة  6

 √ كان يطلق على الدرعية قديماً اسم المليبيد  7

 √ وثق اإلمام محمد بن سعود العالقة بالبادية، والحاضرة، وأمن طرق التجارة، والحج  8

 √  قبضة يد ابراهيم باشا الذي اسقط الدرعية عبدهللا بن تركي مننجا اإلمام   9

 √ .من أسباب عودة الدولة السعودية؛ الرغبة في عودة الوحدة واالستقرار  10

 √   .هـ أصبحت المنطقة مكاناً للفوضى حيث احتلت الدولة العثمانية األحساء 1308بعد معركة المليداء   11

 √  الثانية هي الرياضعاصمة الدولة السعودية   12

 √  انشاء دور العلم من الجوانب الحضارية للدولتين السعوديتين االولى والثانية في مجال التعليم  13

 √ اشتهرت الدولة السعودية بالعمران، ومن مظاهره بناء القصور مثل قصر سلوى  14

 √ من نواتج سقوط الدرعية تدمير المدينة واخراج سكانها  15

 √ الدولة السعودية الثانية أنها ذات مبادئ وقيم من أسباب عودة  16

 × حنيفة في الحجازيقع وادي   17

 ×  .( سنة100الدهر هو مدة زمنية مقدارها )  18

 × في عهد الدولة السعودية تم توحيد صالة الجماعة في المسجد الحرام خلف أربعة أئمة  19

 ×  واجه اإلمام عبدهللا بن فيصل في بداية حكمه القبول من أخيه اإلمام سعود  20

 االجتماعيةالدراسات المادة : 

  السادس الصف : 

 فساعة ونص الزمن :

 اليوم : ....................

 التاريخ : .................
 

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

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

 المملكة العربية السعودية

 وزاره التعليم

 ....... إدارة تعليم

 مدرسة .........

 ـــــــــــــــ

20 



  االجابة الصحيحة: يرا: اختانيالسؤال الث

1  
 0000من فوائد التاريخ 

 .يفتقد الهوية، والمواطنة ج .يحدد موقع المكان ب يقدم العبرة، والعظة أ

2  
 المقدار من الزمان

 عهد ج عصر ب مدة أ

3  
 .ونهايتهفترة ابتداء حاكم، 

 عصر ج مدة ب عهد أ

4  
 .فترة بداية دولة، ونهايتها

 مدة ج عهد ب عصر أ

5  
  قبل الحكم السعودي كانت الحجاز تخضع لحكم

 ابن رشيد ج بني خالد  ب األشراف  أ

6  
 تأسست الدولة السعودية األولى سنة . 

 هـ. 1240 ج هـ. 1351 ب هـ. 1157 أ

7  
 00000حنيفة الكثير من المدن مثل ظهرت على جوانب وادي 

 جدة ج الطائف ب الرياض أ

8  
 عاصمة الدولة السعودية األولى ............

 الطائف ج الرياض ب الدرعية أ

9  
  .سنوات  العقد مدة زمنية مقدارها  .........

 3 ج 5 ب  10 أ

10  
 قبل قيام الدولة السعودية االولى كانت الطرق

  غير أمنة ج  أمنة ب  سريعة أ

11  
  السعودية الثانية هو اإلماممؤسس الدولة 

 عبدالعزيز بن محمد ج محمد بن سعود ب  تركي بن عبدهللا أ

12  
 تمكن اإلمام تركي بن عبدهللا من إعادة تأسيس الدولة السعودية في دورها الثاني عام 

 هـ 1248 ج هـ 1245 ب هـ 1240 أ

13  
 توفي اإلمام فيصل بن تركي عام 

 هـ 1286 ج هـ 1289 ب هـ 1282 أ

14  
 تولى اإلمام عبدالرحمن بن فيصل الحكم بعد اإلمام

 فيصل بن تركي ج تركي بن عبدهللا ب سعود بن فيصل أ

15  
 ........وقعت معركة المليداء عام 

 هـ 1311 ج هـ 1315 ب هـ1308 أ

16  
  بحياكتها فيبدء الصناعة الوطنية لكسوة الكعبة المشرفة في عهد اإلمام سعود بن عبدالعزيز، وأمر 

 الرياض ج  مكة المكرمة ب  األحساء أ

17  
  .............عام  استطاع االمام سعود بن فيصل بن تركي دخوال الرياض

 هـ 1200 ج هـ 1291 ب هـ 1288 أ

18  
 حدثت معركة الحلوة بين القوات السعودية والقوات العثمانية عام

 هـ1228 ج هـ1220 ب هـ1253 أ

19  
 ............ عبدالرحمن بن فيصل ، ووقعت معركة المليداء بين اإلمام 

 قيصر ج كسرى ب ابن رشيد أ

20  
 ...............باسم معركة  هـ  1253تسمى معركة الحلوة التي وقعت عام 

 الروم ج الترك ب الفرس أ

 

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

 ـــــــــــــــ
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