
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/6social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                

    

                  https://www.almanahj.com/sa/6social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم       
                                                   ية السعودية                                                                                                       المملكة العرب

 بحلي مكتب التربية والتعليم
 مدرسة العيينة االبتدائية                                                                           وزارة التربية والتعليم                                          

 التحريرية الختباراتا                   إدارة التربية والتعليم بمحافظة القنفذة                                                                                

 (     9  (  إلى المهارة رقم )         1المهارات  من المهارة رقم )     األول لقياس االختبار
 هـ      1436هـ  /  1435لدراسي األمل  لعام خالل الفصل ا 

 

 .......................................... المادة :  ......................................الصف :     .............................................. ..... ......................................................................................... اسم الطالب :  

 

o . نحيطكم علما بأن الطالب أتقن المهارات السابقة من ....... إلى ..... 
o  ......... نحيطكم علما بأن الطالب لم يتقن المهارات السابقة رقم ....... و  ...... و .......... و 

 نأمل متابعة ابنكم في المنزل وسيعاد تقييمه مرة أخرى .

 اسم ولي األمر : .................................................................. 
 

 التوقيع : ................................................................ 

 
  

      
  

       
                                                                                                        

 (  ليست حد أدنى  ) ((  وصف الوضع السياسي قبل قيام الدولة السعودية األولى )):  ( 1)المهارة : 
 

 (   حد أدنى  )((     م األمن قبل قيام الدولة السعودية األولى.أسباب انعدا معرفة)):  (2 )المهارة : 
 

 (  حد أدنى  )((   استنتاج أسباب انتشار البدع والخرافات قبل قيام الدولة السعودية األولى )):  (3)المهارة : 
 

 أكمل الفراغ اآلتي :السؤال : 
 كانت شبه الجزيرة مقسمة إلى كيانات سياسية من أبرزها : .1

    ...................................... ................. غربي البالد وكان يحكمها  
 

 صل العمود)  أ ( بما يناسبه من العمود ) ب ( .2
 

 اذكر السبب : .3
 

  ودية األولى .قبل قيام الدولة السعانتشرت البدع والخرافات  •
 

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

  قبل قيام الدولة السعودية األولى . انعدام األمن •
 

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

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (   ليست حد أدنى  ) ((     همأبرزذكرالدولة السعودية األولى و حكام نسب معرفة ))  :  (   4)    المهارة : 

 

 (  ليست حد أدنى  )    (                (  تحديد أسباب نهاية الدولة السعودية األولى  ))  :  (   5)    المهارة : 
 

 (  حد أدنى  ) ((         ذكر ظروف قيام الدولة السعودية الثانية وأسباب نهايتها . ))  :  (   6)    المهارة : 
 اختر اإلجابة الصحيحة :السؤال : 

 هــ   (  1151  هـ    ـــــ     1175هـ    ــــ     1157الدولة السعودية األولى سنة )    قامت .1
 

 عاما    ( 75عاما     ـــــ       76عاما     ــــ      67دام حكم الدولة السعودية األولى    )   .2
 

    هــ   (  1240هـ    ـــــ       1204هـ    ــــ     1140قامت الدولة السعودية الثانية سنة )    .3

 : تعاقب على حكم الدولة السعودية األولى أربعة حكام وهم .4
 

1.   ......................................................... ..   2 ................................. ..........................    3  . .................................. ......................   4 . ......................... ..................... . 
 

ــ  ــ ــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (   ليست حد أدنى  ) ((   أسباب نجاحها  و بعبد الوهاالشيخ محمد بن دعوة التعريف ب )) : (7)المهارة : 

 

 (  حد أدنى  )((   ونصرتها اإلسالميةمحمد بن سعود في نشر الدعوة  اإلمامإيضاح دور  )):  (9)المهارة : 
 

 أكمل :السؤال : 
 ..................................... عام    ............................................................والشيخ       .............................................................تم اتفاق الدرعية بين اإلمام  .1

 

     .............................................................كان الهدف من اتفاق الدرعية  .2
 
 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ب أ
 آل سعود العيينة
 دهام بن دواس الدرعية

 آل معمر  الدلم
 آل زامل الرياض

 أتقن لم يتقن المهارة وسيعاد تقييمه مرة أخرى 

 أتقن قن المهارة وسيعاد تقييمه مرة أخرى لم يت

 قنأت لم يتقن المهارة وسيعاد تقييمه مرة أخرى 

 أتقن لم يتقن المهارة وسيعاد تقييمه مرة أخرى 

 أتقن لم يتقن المهارة وسيعاد تقييمه مرة أخرى 

 أتقن لم يتقن المهارة وسيعاد تقييمه مرة أخرى 

 أتقن لم يتقن المهارة وسيعاد تقييمه مرة أخرى 

 أتقن لم يتقن المهارة وسيعاد تقييمه مرة أخرى 


