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                             المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم اإلدارة العامة 

                                      للتعليم بمحافظة جده

  والثانية للكبيرات  الثانوية المائة

ز بدينه..    .. منتج للمعرفة منتم لوطنه متعلم ..معت 
 
 منافس عالميا

 ............... \2الصف/  .اسم الطالبة: ........................................................................ 

 

 

 

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة:  السؤال األول:

 بسبب وجود  اإلستراتيجية اكتسبت المملكة مكانتها   1

 طرق التجارة البرية /  النفط                     د  ج   الصحراء ب   الممالك القديمة  أ

 يتكون المحيط البحري لشبه الجزيرة العربية من ممرات بحرية والبالغ عددها   2

 اثنان                 د/ خمس  ج   اربعة ب ثالث  أ

 تقع المملكة العربية السعودية في الجزء الجنوبي الغربي من قارة  3

 أوروبا           د/ استراليا  ج   اسيا  ب افريقيا  أ

 من اقدم المدن االثرية في سكاكا هي مدينة   4

 الشويحطية            د/ ابار حمى  ج جبة  ب تاروت أ

 اكد االثاريون والمؤرخون ان استقرار االنسان في المملكة يعود الى حقبة قديمة تصل الى  5

 الف ق  730الف ق         د/  740 ج الف ق  750 ب   الف ق760 أ

 يقع الموقع االثري صفاقة جنوب شرق   6

 الدوادمي        د/ نجران  ج الجوف  ب الرياض  أ

 حرف29خط من الخطوط العربيه تسند نصوصه على الواح حجرية او معدنية في المباني وعدد حروفه  7

 الخط المسند             د/ الخط النبطي  ج الخط اآلرامي  ب الخط الفينقي  أ

 يعتبر الخط الصفوي احد فروع الخط المسند الذي ظهر في شبه الجزيرة العربية في   8

 غربها           د/  جنوبها  ج شرقها ب   شمالها أ

 يعتبر من اشهر الخطوط التي ظهرتوهو اول خط نشأ في اإلسالم الخط  9

   النبطي             د/   المسند ج الكوفي  ب   المدني  أ

 يتألف الخط  الفينقي من ....... حرفا   10

 21د/            22 ج 33 ب 23 أ

 يقع سوق عكاظ في مدينة   11

   الطائف             د/ الجوف  ج   المدينة ب مكة أ

 نشأ الخط ....... في مملكة االنباط  12

 المسند  د الفينيقي  ج المدني  ب النبطي   أ

 م وانتصر فيها العرب على 614وقعت معركة ذي قار عام  13

 الفرس  د األحباش  ج الرومان ب الروم أ  

 اسهم االنسان العربي في شبه الجزيرة العربية اسهاما كبيرا في النشاط  14

 الصحي  د التجاري  ج الزراعي ب الرعوي أ

 السعودية في مدينة نشأت مملكة دادان في شمال غربي المملكة العربية  15

 حجر د تيماء  ج العال  ب خيبر  أ

 اشتهرت كندا  بـ  16

 الزراعة د التجارة ج الصناعة ب الرعي أ

 مملكة ادوماتو هي مملكة   17

 االنباط  د كندا  ج دومة الجندل  ب دادان ولحيان  أ

 تحولت مملكة دادان الى مملكة   18

ي ثانوي  \ اختبار مادة التاري    خ 
 نظام المسارات )مسار عام( الصف الثانز
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 اقرني بين كل معلم ومكان وجوده    السؤال الثالث 

 موقعه الرقم   المعلم  

 األحساء   مسجد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  1

 دومة الجندل   جواثا  2

 الرياض   جبل النور 3

 المدينة المنورة   عقرباء 4

 مكة المكرمة   قصر سعيد بن العاص  5

    السؤال الرابع

 أ    اكملي الفراغ في العبارات التاليه

 .....................و ..................... الفنون الصخرية المنتشرة في المملكة بتنوع مضامينها من تتميز  /    1

 / ألسواق شبه الجزيرة العربية وظائف عديدة تشمل ............................و............................... 2

 ........................و.............................. / من سمات الشخصية العربية 3

 ب/ ماسبب تسميه دومة الجندل بهذا اإلسم ؟

 

 

 البتراء د بابل ج كندا  ب لحيان  أ

 طريق يخدم الحجاج قديما نشأ في عهد الدولة العباسية بمبادرة من زوجة هارون الرشيد  19

 درب خديجة  د درب زبيدة  ج درب نسيبة  ب درب رقية أ

  الوزارة التي تشرف على المعالم التاريخية اإلسالمية هي وزارة 20

 اإلعالم د الثقافة  ج السياحة  ب التعليم  أ

 ضعي عالمة )صح( امام العبارة الصحيحة و )خطأ( امام العبارة الخاطئة:  الثاني:السؤال 

 خطأ  صح  بئر رومة اشتراها عمر بن الخطاب  ليشرب منها اهل المدينة   1

 خطأ  صح  شهدت تيماء الصراعات بين   البابليين والروم على شبه الجزيرة العربية وطرقها التجارية   2

 خطأ  صح  يتميز موقع الفاو بأنه على طريق التجارة الرئيس في شبه الجزيرة العربية   3

 خطأ  صح  غزو الفرس الجزيرة العربية في عهد دولة الغساسنة   4

 خطا  صح  من اخطر أعداء اإلنسان العرب قديما اليونان والرمان والفرس 5

 خطا  صح  المعلقات السبع هي قصائد طويلة وبليغة في معانيها تعلق على استار الكعبة  6

 خطأ  صح  السعودية اكثر من سته االف موقعيبلغ عدد المواقع االثرية في المملكة العربية  7

 خطأ  صح  مؤلف كتاب اإلستقصاء إسترابون 8

 خطأ  صح  كانت تستعمل البهارات في طقوس الرومان واليونان الدينية 9

 خطأ  صح  من أسباب مكانة موقع شبه الجزيرة العربية وجود األماكن المقدسة في مكة والمدينة  10

 خطأ  صح  أسواق العرب قديما  المنافسات في الشعر والخطابة من أسباب قيام  11

 خطأ  صح  من المعالم التاريخية في نجران ورد ذكره في القران الكريم سورة البروج األخدود  12

 انتهت األسثلة وباهلل التوفيق
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 السؤال األول :
 (درجة  25)  اختاري اإلجابة الصحيحة للعبارات اآلتية

 

 انت يف اجلزيرة العربية  أقدم الدايـــ 1
 النصرانيةج_      اليهوديةب ـــ     احلنيفية  -أ

 :       النجدية أشد خصوم الدولة السعودية األوىل ورأس املعارضة -2
       الشريف غالب -ج        دهام بن دواس –ب     زيد بن زامل  -أ

 :       مسجد  جد يف اإلسالم   أول مس  -3
       عمر بن اخلطاب   –ج          البيعة -ب     قباء -أ

 من احلج بعد معركة تربة واستمر الوضع  عه حسني امللك عبدالعزيز وأتبامنع الشريف ــ    4
 سنوات  8  -ج سنوات  5  -ب سنوت 4   -أ

 :                                                يعد اجلد األكرب آلل سعود غادر القطيف إىل الدرعية إبذن من ابن عمه   -5
       ربيعةموسى بن   -ج        مقرن بن مرخان -ب     املريديمانع  –أ 
 :                          أساس اليوم تعتربها اململكة اليت تسعى إلى2030رؤية  -6
         تنموي -ج        سيسيا -ب     اترخيي –أ 
 : ــــ    سرة املالكة آل سعود إىلجذور األتعود  – 7

 يفة نبين ح  -ج بين ثقيف   .-ب   بين مالكأ ــ  
         معركة قتل فيها عبدالعزيز بن متعب بن رشيد امللقب ابجلنازة : -8
      شنانةال –ج       البكريية–ب     املهناروضة   -أ

 :         األهايل واجليشم أخفت مرض زوجها يف معركة تربة حىت ال تضعف مه -9
 ة السديري حص  –ج  غالية البقمية  -ب        نوار السديري -أ

 : ــ     ني الشريفني امللك سلمان القرآن وعمره عشر سنوات على يد الشيخ محفظ خادم احلر   -10
 عبدالرمحن السديس   -ج السعدي     -ب    عبدهللا خياط -أ

 قلعة:  دما دخلواجنود امللك عبدالعزيز عنامللك هلل مث لعبدالعزيز  ومن أراد العافية فليلزم مكانه  قاهلا   -11
    بريين -ج      مام تركي بن عبدهللااإل –ب      الكوت -أ

       عودية ؤكد على استقرار اإلنسان يف اململكة العربية السيطاين يف اجلزيرة العربية وتقدم موقع استأ -12
    مي الدواد –ج       فافة ص–ب       الشوحيطية  -أ

 :  هو اخلط    ملسو هيلع هللا ىلصوارسائل الصادرة من النيب حممد  أول اخلطوط العربية اليت نشأت يف اإلسالم وكتب فيها املصاحف األوىل   - 13
   األرامي  -ج نبطي ال  -ب دينامل -أ

 عيتب
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 اتبع السؤال األول :

 

 ع يتب
 
 

 :    جارة واألدب والسياسة هو سوق  التارة شموله التجة العربية  ل زير من أشهر األسواق يف شبه اجل -14
 عكاظ   -ج                                        جمنة  –ب                                     هجر       -أ
 حمور التاريخ هو   -15

 نسان اإلج_    الشعر ب ـــ   انكامل  -أ
       :أول وسيلة لنقل احلدث  -16

         الرواية الشفهية -ج        الرحالت اجلغرافية   –ب     املعارك واحلروب   -أ
   هو :  (لوكاتريخ الرسل وامل )  مؤلف كتاب -17

       ابن كثري  –ج         األثري ابن -ب  الطربي -أ
 دوات هي:و مقتنيات وأا تركته احلضارات السابقة من مبان م -18

   األاثر  -ج النقوش  -ب املسكوكات     -أ
 :                                                و أكثر يف مدة واحدة أو مدد خمتلفة هي مهارة وصف حادثتني اترخييتني أ -19

         املقارنة  -ج        السياق -ب     بالتحقي –أ 
                         :ه الذي محل اسمسيفاليت خلدها  أايم العثمانيني الثانيةؤسس الدولة السعوديةام تركي بن عبدهللا ماإلم بطوالت ظهرت   – 20

         املهند -ج       األجرب -ب     املشهور -أ 
 : ــــ يصل وأسرته إىل الكويت بعد معركةية مبغادرة عبدالرمحن الفالدولة السعودية الثان انتهت -  21
 جودة   -ج عتلى  امل  .-ب   حرميالءأ ــ  
         :اختبأ امللك عبدالعزيز  مع رجاله املقربني يف رمال اجلافورة يف الربع اخلايل  ملدة -22

     مخسة أشهر   –ج      ثالثة أشهر –ب       شهرين  -أ
 :         اململكة العربية السعودية  يبلغ عدد املواقع األثرية يف -23

 5000  –ج  4000 -ب        3000 -أ
 : ــ       العال قدميا مملكة  نشأت يف -24

 أ سب  -ج وحليان داناد     -ب    محري -أ
 : ابن رشيد على يدمت قتل ابن عجالن عميل  -25

 حممد بن طالل  -ج        عبدهللا بن جلوي –ب  مبارك الصباح  -أ
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  السؤال الثاين :
  ( درجات  10ضعي أمام العبارة الصحيحة ) صح ( وأمام العبارة اخلاطئة )خطأ( فيما يلي : ) (أ

 
 (    صح        ( لك فيصل  رمحه هللا أول وزير خارجية يف اململكة العربية السعودية هو امل -1
 (      صح)           يف الدار البيضاء فكرية من ملك املغرب احلسن الثاينن على وسام الكفاءة اللماحصل امللك س -2
 (        صح    ( يعد علما املدينة املنورة من أوائل من دون السرية النبوية -3
 (        صح )        .  من الطرق النشطة اليت متر بشبه اجلزيرة العربية يف العصر القدمية طريق البخور -4
 (      خطأ )     انتصر فيها العرب معركة الفجارم 624  قبيل اإلسالم عام  معركة حدثت بني الفرس والعرب  -5
 (     صح       (  . قرابءمكان يسمى ع رتدين يف ليفة أبو بكر الصديق املاخلحارب  -6
 (       صح    ( ة بلقب خادم احلرمني الشرفني هو امللك فهدأول من استبدل لقب صاحب اجلالل -7
 (      خطأ)      الكربى   معركة الروم ق عليها لمعركة الدمل من املعارك التارخيية يف جند و أط -8
 (   صح  (  . ع مراتبر أخلف إمام واحد بعد أن كانت  تقام العزيز  الصالة الواحدة يف املسجد احلرام  وحد امللك عبد -9

 (       صح    ( سعودية األوىل أصبح يطلق على كل من حيكمها لقب ]اإلمام [لدولة البعد أتسيس ا -10
 

  ( درجات  5) ه من العمود )ب( بوضع الرقم املناسب د )أ( مبا يناسبصلي  العمو (ب
 

 ) ب (   ) أ (  م
 هالرؤية الصاحل 10 ام س الدولة السعودية األوىل  اإلممؤس 1
 اتروت 9 على االستقرار مشروع أطلقه امللك عبدالعزيز لتشجيع أبناء القبائل 2
 دهللا امللك عب 8 ن قاتليهم يف زهرامن م1000أحد رجال الدولة السعودية األوىل متكن من هزمية العثمانيني وقتل   3
 ثيقة املدينةو  7 عرض احلوادث حسب تعاقب السنني  4
الم ول  من وضع التاريخ اهلجري يف اإلسأ 5  ة عثمان بن عفان فاخللي 6 
 عمر بن اخلطاب  اخلليفة 5 اشرتى بئر رومه ليشرب منه أهايل املدينة   6
 احلويل 4  اجملتمع املدين ت العالقات بنيظمن 7
 ن عالسخبروش ب 3 يف اململكة العربية السعودية أول رئيس للحرس الوطين  8
 ية  ني البادتوط 2 يف القطيف  ثرية القدمية من املواقع األ 9

 حممد بن سعود   1 من بوادر النبوة  10
 

 

 األسئلة انتهت 
 كن ابلتوفيق قلبية لالمتنيايت 

 معلمتك وضحى السبيعي 



                                          

        

                                        

 اسم الطالب  :     الرقم األكاديمي :   

 ة  ردرجة لكل فق   (  25   )إلى (1) أسئلة االختيار من متعدد 

  
ي الجزيرة العربية 

 1   أقدم الديانات ف 

   أ    الحنيفية ب     هاليهودي

     ج      النرصانية  

 2    السعودية األوىل ورأس المعارضة النجديةأشد خصوم الدولة  

   أ     زيد بن زامل ب   دهام بن  دواس        

يف غالب          ج     الشر

ي اإلسالم مسجد 
 3   أول مسجد  ف 

   أ     قباء ب   البيعة  

عمر  بن      
   الخطاب 

     ج  

يف حسي   الملك  عبدالعزيز وأتباعه من الحج بعد    4    معركة تربة واستمر الوض عمنع الشر

   أ     سنوت٤  ب   سنوات ٥   

     ج     سنوات  ٨    

 5    يعد الجد األكبر آلل سعود  غادر القطي ف إ ىل الدرعية باذ ن من ابن عمه:   

   أ     مانع المريدي ب   مقرن بن  مرخان   

     ج     موىس  بن ربيعة    

ي تسىع اليها المملكة اليوم تعتبر أساس ٢٠٣٠رؤية  
 6    الت 

ي  ب   سياىسي   
   أ     تاريخ 

     ج     تنموي   

 7    تعود  جذور األرسة المالكة آل سعود  إ ىل  

ي ثقيف    
ي مالك ب   بت 

   أ     بت 

ي حنيفة    
     ج     بت 

 8    معركة قتل فيها عبدالعزيز بن متعب بن رشيد الملقب لجنازة 

ية     روضة أ     البكب 
    المهنا 

 ب

  

  

 ج    الشنانة   

ي معركة تربة حت  ال تضعف همم األهاىلي والجيش 
 9    أخفت مرض زوجها  ف 

 أ     نوار السديري ب   غالية  البقمية    

 اختبار نهايه الفصل الدراسي الثاني 
 الزمن/  ساعتان ونصف                          ثانوي   انيالمادة / التاريخ.                         الصف الث



 

 ج     حصة السديري  

    

  

  

  
  

يفي   الملك  سلمان القرآن وعمره عشر سنوات عىل يد  الشيخ     10  حفظ خادم الحرمي   الشر

   أ  عبدهللا خياط  ب  السعدي  

 ج     عبدالرحمن  السديس   
  

  
  

 11  ثم لعبدالعزيز ومن  أراد العافية فليلزم مكانه قالها جنود  الملك  عبدالعزيز عندما دخلوا قلعة      الملك لل 

   أ  الكوت   ب  اإلما م تركي بن عبدهللا   

ين         ج     بب 

ي المملكة العربية السعودية  
ي الجزيرة العربية  وتؤكد  عىل  استقرار  اإلنسا ن ف 

ي  ف 
 12  أقد م موقع استيطان 

   أ   الشويحطية ب   صفافة    

     ج     الدوادمي   

ي محمد  ملسو هيلع هللا ىلص  هو الخط    ي اإلسالم وكتب فيها  المصاحف األوىل وارسائل  الصادرة  من  النتر
ي نشأت  ف 

 13  أول الخطوط العربية الت 

 ب   النبطي  
ي  أ 

   المدن 
  

  
     ج    األرامي 

ي شبه  الجزيرة  العربية لشموله  التجارة التجارة واألدب  والسياسة  هو سوق   
 14  من  أشهر األسواق  ف 

   أ    هجر ب  مجنة 

     ج    عكاظ   

 15  محور التاري    خ هو  

   أ  المكان   ب  الشعر  

     ج     اإلنسان  

 16  أول وسيلة لنقل الحدث   

المعارك   ب   الجغرافيةالرحالت 
    والحروب 

 أ 

  

  

 ج     الرواية الشفهية   

 17  هو     (تاري    خ الرسل والملوك)مؤلف كتاب  

ي ب   ابن األثب        أ    الطبر

     ج     ابن كثب     

 18  ما تركته الحضارات السابقة  من  مبان و مقتنيات  وأدوات  هي   

   أ    المسكوكات ب   النقوش  

     ج     االثار      
 

ي مدة واحدة أو مدد  مختلفة هي مهارة:  
 19  وصف حادثتي   ريخيتي   أو أكبر   ف 

 أ    التحقيب ب   السياق



       ج     المقارنة

  
 

   

ي خلدها سيفظهرت 
 20    الذي  حمل اسم  هبطوالت اإلما م تركي بن عبدهللا مؤسس الدولة السعوديةالثانية ايام العثمانيي   الت 

   أ    المشهور  ب   األجرب  

     ج     المهند   

 21  انتهت الدولة السعودية الثانية بمغادرة عبدالرحمن  الفيصل وأرسته إىل الكويت  بعد  معركة:   

   أ    حريمالء  ب   المعتىل  

     ج     جودة  

ي الرب  ع الخاىلي لمدة   هاختبأ  الملك عبدالعزيز مع رجال  
ي رمال  الجافورة  ف 

 22  المقربي   ف 

   أ    شهرين ب   ثالثة  أشهر  

 ج     خمسة  أشهر   
    

  

ي المملكة العربية السعودية
     يبلغ عدد  المواقع األثرية  ف 

 23 

   أ  3000  ب  4000    

     ج   5000     

ي العال قديما مملكة
 24    نشأت  ف 

   أ    حمب   ب   دادان ولحيان 

     ج    سبأ  

 25    تم قتل ابن عجالن عميل ابن رشيد عىل يد 

   أ    مبارك الصباح ب   عبدهللا  بن جلوي 

     ج     محمد  بن  طالل    

  

 درجة لكل فقرة    1٠) إىل ( 1أسئلة الصواب والخطأ من( 

ي  ✓ضع عالمة( 
 
) أمام العبارة الصحيحة وعالمة( ×) أمام العبارة الخاطئة ثم ظلل الحل ف

 نموذج اإلجابة  

   

ي المملكة العربية السعودية هو الملك  فيصل رحمه هللا  
 1    أول وزير خارجية  ف 

ي الدار  البيضاء   
ي  ف 

 2    حصل  الملك  سلمان عىل وسام الكفاءة الفكرية من ملك  المغرب  الحسن  الثان 

ة النبوية    3    يعد علما المدينة المنورة من أوائل من دو ن السب 

ي العرص القديمة طريق البخور.   
ي تمر بشبه الجزيرة العربية  ف 

 4    من الطرق النشطة الت 

 5    م انترص فيها العرب معركة الفجار  ٦٢٤معركة حدثت بي   الفرس والعرب قبيل اإلسالم عام  

ي مكان يسىم عقرباء  
 6   حارب الخليفة أبو بكر الصديق المرتدين  ف 

في   هو الملك  فهدأول من استبدل     7    لقب صاحب الجاللة بلقب خادم الحرمي   الشر

ى    ي نجد و أطلق عليها معركة الروم الكبر
 8    معركة الدلم من المعارك التاريخية  ف 

ي المسجد الحرام خلف إمام واحد بعد أن كانت تقام أرب  ع مرات   
 9    وحد الملك عبدالعزيز الصالة الواحدة  ف 

 10   (اإلمام) بعد تاسيس الدولة السعودية األوىل أصبح يطلق عىل كل من يحكمها لقب  



  
ي عرض المادة التاريخيه                                                                          

 استعمل المسلمي   مناهج مختلفة ف 
 11 

 منطقة عسب               
 12  سوق المشقر ف  جنوب المملكة العربية السعودية ف 

 طاحنة   
ً
 13  عاشت شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم حروبا

 

14  أسست قبيلة كندة مملكتها بي   القرني   التاسع قبل الميالد والخامس الميالدي    
 
  

ي صىل هللا عليه وسلم     جبل ُيحبنا ونحبه  )جبل أحد قال عنه النتر
ً
 15    ( إن أحدا

  

  

 

 ب  صل  العمود (أ ) بما يناسبه من العمود (ب)  بوضع الرقم المناسب  

    

 ( ب )   
 

 م   ( أ  )   

 مؤسس الدولة السعودية األوىل  اإلمام      الرؤية  الصالحه   
1  

وع أطلق   روت    ي ع أبناء  القبائل عىل االستقرار   همشر   ٢ الملك عبدالعزيز لتشخر

   الملك  عبدهللا   
ي   1٠٠٠أحد رجال الدولة السعودية األوىل تمكن من  هزيمة العثمانيي   وقتل 

من  مقاتليهم  ف 
 زهران   

٣  

  ٤ عرض الحوادث  حسب  تعاقب  السني        وثيقة  المدينة   

الخليفة عثما ن بن   
ي اإلسالم      عفان  

 أول من  وضع  التاري    خ الهجري ف 

٥  

الخليفةعمر  بن  
ب  منه  أهاىلي المدينة      الخطاب   

ى ببر  رومه  ليشر  اشب 

٦  

ي   لمجنظمت العالقات بي   ا    الحوىلي   
  ٧ تمع المدن 

ي المملكة العربية السعودية     بخروش بن عالس   
ي   ف 

  ٨ أول رئيس للحرس  الوطت 

ي القطيف     توطي    البادية   
  ٩ من  المواقع األثرية القديمة  ف 

  1٠ من  بوادر  النبوة      محمد بن  سعود   

  

  انتهت األسئلة،،، 

  


