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 : السؤال األول
 : ( أمام العبارة الخاطئة×) ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة√) عالمة ضعي 

 
(    )  .الهوية الوطنيةالتاريخ تعزيز / من فوائد 1  

(   )  ./ الدهر هو مدى الحياة كاملة2  

(     ) .العصر الحجري من عصور ما قبل التاريخ /3  

(    )  .مام محمد بن سعود الشجاعة وقوة الشخصية/ من صفات اإل4  

  (   ) .هـ هي القرن السابع عشر1452السنة / 5

  (   ) .أييد من أئمة الدولة السعودية األولى/ لم تجد الدعوة اإلصالحية المساندة والت6

(   )   .لعزيز بسعود الكبيرعبدان ب مام سعود/ وصف اإل7  

(  )   . مام عبدالعزيز بن محمد قصر سلوى ليكون مقرا للحكم/ أسس اإل8  

(    ) .عصر صدر اإلسالم هو عصر الدولة االموية/ 9  

  (   ) .ةوالعبر/ التاريخ ال يقدم لنا العظة 10

(  )    .هو عصر النبي والخلفاء الراشدين اإلسالم/ عصر صدر 11  

  (    )  .اإلصالحيةمام محمد بن سعود الدعوة / أيد اإل12

 

 السؤال  الثاني:  

 اختاري اإلجابة الصحيحة:  

:ما الواجب علينا اتجاه الوطن/ 1  

.(عدم العمل بإخالص -ج                .المحبة -ب                  .العداوة -أ)  
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:/ هي مقدار من الزمن2  

( .الدهر -ج                      .القرن -ب                     .الفترة -أ)  

:هو عبارة عن تدوين االحداث التي حدثت في الماضي وتفسيرها /3  

  (.الرياضيات -ج                    .التاريخ -ب                 . الجغرافيا -أ)

:مام/ مؤسس الدولة السعودية األولى هو اإل4  

.(هللا بن سعودعبد -ج      .العزيز بن محمدعبد -ب           .ودمحمد بن سع -أ)  

:/ من العصور القديمة5  

(.العصر الحديدي -ج              .العصر االموي -ب      .عصر صدر اإلسالم -أ)  

:/ تأسست الدولة السعودية األولى عام6  

(.هـ1315 -ج                    .هـ1139 -ب                 .هـ 1157 -أ)  

:مام عبدالعزيز بن محمد عددا من الحمالتإلواجه ا /7  

(.السعودية -ج                      .العثمانية -ب                 .اإلنجليزية -أ)  

:مام/ عرف عهده بالفترة الذهبية للدولة السعودية األولى هو اإل8  

(د. بن سعوعبدهللا -ج              .محمد بن سعود -ب .     زسعود بن عبدالعزي -أ)  

: / عاصمة الدولة السعودية األولى هي9  

(.العيينة -ج                       .الرياض -ب                    .الدرعية -أ)  

:مام/ شهد في عهده نهاية الدولة السعودية األولى هو اإل10  

(.يز بن محمدعبدالعز -ج               .محمد بن سعود -ب          .بن سعودعبدهللا  -أ)  

:/ القرن11  

.( سنة400 -ج                            200 -ب                       100 -أ)  

 

 


