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 4من  1صفحة 
 

 م 01/09/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 

 

  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 
 اخرت االجابة الصحيحة للعبارات اآلتية :    السؤال األول :

 مث ظلل اإلجابة الصحيحة يف ورقة التصحيح اآليل
 

 صدر أول دينار عريب خالص من .................. 1
 النحاس د الربونز ج الذىب  ب احلديد أ

 

 أكرب صحراء رملية يف العامل وتقع جنوب وطين ................ 2
 النفود د الربع اخلايل ج ىناءدال ب اجلافورة أ

 

 تزوج عثمان بن عفان هنع هللا يضر ابثنتني من بنات النيب ملسو هيلع هللا ىلص مها رقية مث ............... اهنع هللا يضر 3
 فاطمة د زينب ج أمساء ب أم كلثوم أ

 

 ىـ ............ 15تحت يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر عام من أىم البالد اليت ف   4
 فلسطني د ماوراء النهر ج كشمري ب السند أ

 

 قامت الدولة األموية عام ............. ه 5
 48 د 55 ج 53 ب 41 أ

 

 إبحدى غزوات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  جبل ................أىم جبال ادلدينة ادلنورة ويرتبط اترخيو  6
 سلمى د أحد ج أجأ ب الصفا أ

 

 يقع وطين يف اجلزء اجلنويب الغريب من قارة ..................... 7
 ابأورو  د أفريقيا ج آسيا ب أسرتاليا أ
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 4من  2صفحة 

 

 م 01/09/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 

 هنع هللا يضر ي لقب بــ ...............كان عمر بن اخلطاب  8
 الفاروق د أمني األمة ج حرب األمة ب الصديق أ

 

 يرجع نسب الدولة العباسية إىل قبيلة ...........  9
 خزاعة د قريش ج ثقيف ب ىوازن أ

 

 طالب هنع هللا يضر وقتلوه ىم .............خرجوا على اخلليفة علي بن أيب  15
 اجملوس د الصابئة ج ادلعتزلة ب اخلوارج أ

 

 الذي مسى اخللفاء الراشدين مهنع هللا يضر ىذا االسم ............... 11
 عبدالرمحن بن عوف د طلحة بن عبيد هللا ج النيب ملسو هيلع هللا ىلص ب سعد بن معاذ أ

 

 عاصمة الدولة األموية ىي مدينة ............  12
 دمشق د الرصافة ج األنبار ب القريوان أ

 

 مدينة كبرية تقع على ساحل البحر األمحر يف منطقة مكة ادلكرمة ىي مدينة .................. 13
 مخيس مشيط د جدة ج القطيف ب ضباء أ

 

 مسيت جبال احلجاز هبذا االسم ألهنا تفصل بني سهول هتامة وىضبة ................. 14
 وجنرانعسري  د حسمى ج جند ب الصمان أ

 

 ىـ على يد .................. 23استشهد اخلليفة عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر عام  15
 عقبة بن معيط د يب بن خلفأ   ج عبدالرمحن بن ملجم ب أيب لؤلؤة اجملوسي أ

 

 خلفاء...................  الراشدين مهنع هللا يضر لفاء اخلعدد  16
 مثانية د ستة ج أربعة ب سبعة أ

 

 مسيت الدولة األموية هبذا االسم نسبة إىل ................ 17
 أمية بن عبد مشس د قصي بن كالب ج أيب سفيان بن حرب ب مروان بن احلكم أ

 

 آخر اخللفاء الراشدين مهنع هللا يضر ىو اخلليفة ................. هنع هللا يضر 18
 عثمان بن عفان د بكر الصديق أبو ج عمر بن اخلطاب ب علي بن أيب طالب أ

 

 بويع أيب بكر الصديق هنع هللا يضر ابخلالفة بعد اجتماع الصحابة مهنع هللا يضر يف ................. 19
 دار سعد بن معاذ د سقيفة بين ساعدة ج دار األرقم  ب دار الندوة أ

 

 ................ه يف  13تويف اخلليفة أبو بكر الصديق هنع هللا يضر عام  25
 ادلدينة ادلنورة د تبوك ج اجلوف ب الطائف أ



 

 
 4من  3صفحة 

 

 م 01/09/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 

 )ب( إذا كانت العبارة خاطئة.اخرت )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و اخرت السؤال الثاين :
 مث ظلل يف ورقة التصحيح اآليل )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و )ب( إذا كانت العبارة خاطئة.

 العبارة  - أ العبارة م
 (حص)

العبارة  -ب
 (طأخ)

 )            ( )            ( اخللفاء الراشدين مهنع هللا يضر . أولعمر بن اخلطاب هنع هللا يضر ىو  (21
 )            ( )            ( يربط درب زبيدة بني الكوفة ومكة ادلكرمة . (22
 )            ( )            ( إدارية .يبلغ عدد ادلناطق اإلدارية يف وطين ثالث عشرة منطقة  (23
 )            ( )            ( مل تستفد احلضارة اإلسالمية من احلضارات اليت سبقتها . (24
من أعظم إجنازات اخلليفة عثمان بن عفان هنع هللا يضر مجع القرآن الكرمي يف  (25

 .مصحف واحد 
)            ( )            ( 

 )            ( )            ( ىضبة يف وطين وشبو اجلزيرة العربية ىي ىضبة حسمى .أكرب  (26
 )            ( )            ( خليفة . 14عدد خلفاء الدولة األموية  (27
 )            ( )            ( مجيع اخللفاء الراشدين مهنع هللا يضر من العشرة ادلبشرين ابجلنة . (28
 )            ( )            ( التمر من أشهر احملاصيل الزراعية يف منطقة القصيم . (29
 )            ( )            ( أطول واٍد يف وطين ىو وادي تثليث . (35
 )            ( )            ( مليون كيلو مرت مربع . 4تبلغ مساحة وطين  (31
 )            ( )            ( . ادلنورة وادي العقيقمن أشهر أودية ادلدينة  (32

 اكتب ما تدل عليو األرقام ادلوجودة يف اخلريطة اليت أمامك : ـــ السؤال الثالث :: ) أ (
 

 ............................البحر  (33)

 
 .............................جزر   (34)

 
 ............................جبال  (35)

 
 ...........................اخلليج  (36)
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 أجب على األسئلة اآلتية :ــ ) ب ( 
 .وقع وطين ادلملكة العربية السعودية دل واحدة أمهيةاكتب  (37)

................................................................................................................ 
 اذكر صفة واحدة من صفات اخلليفة أيب بكر الصديق هنع هللا يضر . (38)

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هنا ادلناسب يف النقاط اآلتية :ــاكتب الكلمة ادلناسبة من الكلمات اليت أمامك يف مكا السؤال الرابع :

 
 
 
 
 
 عاصمة الدولة العباسية مدينة ...............................( 39)

 
 ...............................السبب يف تكون احلرات واحلجارة السوداء يف وطين ىي  (45)

 
 ...............................يوجد عدد كبري من األودية يف وطين ولكن ال توجد فيو  (41)

 
 ...............................منطقة رملية على شكل قوس ىي   (42)

 
 ...............................سلمني ظهرت يف عهد عثمان بن عفان هنع هللا يضر وأدت إىل العنف وانقسام ادل (43)

 
 ...............................عاصمة الدولة السعودية األوىل وتقع على وادي حنيفة مدينة  (44)

 
 ) انتهت األسئلة (

 

 
 

3 

 
 

3 

الدهناء
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 البراكين الفتنة

 بغداد

 الدواسر

 الدرعية


