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 ...................... /  6الفصل :             ................................................    اسم الطالب /

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -جميع  األسئلة اآلتية : علىإبني الطالب أجب 

 ة : السؤال األول : ـ اختر اإلجابة الصحٌح

 

 

1 
 ولد الشٌخ دمحم بن عبد الوهاب فً ......................

 حرٌمالء د الرٌاض جـ العٌٌنة ب الدرعٌة أ

2 
 قامت الدولة السعودٌة الثانٌة عام ......................... هـ

 1241 د 1311 جـ 1251 ب 1325 أ

3 
 .........................مؤسس الدولة السعودٌة الثانٌة هو اإلمام 

 عبد هللا بن دمحم د دمحم بن سعود جـ سعود بن عبد العزٌز ب تركً بن عبد هللا أ

4 
 كان األشراف قبل قٌام الدولة السعودٌة األولى ٌسٌطرون على .........................

 القطٌف د الحجاز جـ نجد ب األحساء  أ

5 
 ........................ هــحدث إتفاق الدرعٌة عام 

 1245 د 1151 جـ 1243 ب 1151 أ

6 
 أقام الدولة السعودٌة األولى وساند دعوة الشٌخ دمحم بن عبد الوهاب اإلصالحٌة .....................

 سعودبن عبدالعزٌز د عبد العزٌزبن دمحم جـ دمحم بن سعود ب عبد هللا بن سعود أ

1 
 قصدها الشٌخ دمحم بن عبدالوهاب فً رحلته لطلب العلم هً ......................أول المدن التً 

 مكة المكرمة د األحساء جـ الرٌاض ب البصرة أ

8 
 هـ على ٌد ........................ أمٌر حائل1311سقطت الدولة السعودٌة الثانٌة عام 

 ابن خالد د ابن دواس جـ ابن معمر ب ابن رشٌد  أ

1 
 الدولة التً سٌطرت على معظم أجزاء شبه الجزٌرة العربٌة قبل الحكم السعودي هً الدولة ....

 السلجوقٌة د العثمانٌة جـ الصفوٌة ب المملوكٌة أ
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 ( أمام العبارات اآلتٌة :ـ Xأو عالمة ) √ ( السؤال الثانً : ضع عالمة ) 

 

 (    خطأساند أمٌر األحساء الدعوة اإلصالحٌة للشٌخ دمحم بن عبد الوهاب                   )     -1

 

 (     خطأـ اتخذ اإلمام تركً بن عبدهللا من الدرعٌة عاصمة لدولته                             )    2

 

 (    صح)                          ـ ٌرجع نسب آل سعود إلى قبٌلة بنً حنٌفة العدنانٌة             3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 السؤال الثالث : من هو :ـ

 }سعود بن عبد العزٌز{  وعرف عهده بالعصر الذهبً  ـ من حكام الدولة السعودٌة األولى1

 

 }والً مصردمحم علً باشا{ـ الوالً الذي كان ٌرسل الحمالت العسكرٌة ضد آل سعود         2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 السؤال الرابع :ـ ) أ ( علل :

 

 ـ إعجاب الناس باإلمام تركً بن عبد هللا ؟1

 

 بسبب صفاته القٌادٌة

 

 ـ انتشار البدع والخرافات فً شبه الجزٌرة العربٌة قبل قٌام الحكم السعودي ؟2

 

 بسبب انتشار الجهل بأمور الدٌن وعدم االهتمام بالتعلٌم

 

 

 "  انتهت األسئلة مع أطيب األمنيات بالتوفيك والتفوق دائما  "

 


