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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 ...............التعليم بمنطقة العامة دارة اإل
 .................مكتب التعليم بمحافظة

  .......................ابتدائية 

 هـ1111/    /     التاريخ :   
 الفصل الدراسي األول

 (األولى)اختبار الفترة 
 

 

ي لعام  الخامسة للصف ختبار مادة الدراسات االجتماعيا
هـ4444االبتدائ   

 : ....................................................................................... اسم الطالب
  اؤلجابةبل تسليم ورقة أكد من إجابتك عىل جميع األسئلة قاستعن باهلل أوإل , ثم أجب عىل األسئلة اآلتية وت         

 

 الصحيحة فيما يلي :  اختر اإلجابة

ي بكر الصديق  بالخالفة عن طريق :  4  كان اختيار الخليفة أئ 
ي مبايعته  الوصاية الشورى ي سقيفة بن 

 ساعدةف 
ي هللا عنه من عام :  2

ة الزمنية لخالفة عمر بن الخطاب رض   الفتر
  ه 31 –ه 11 ه 04 –ه  13 ه 11 –ه 11

ي طالب وبي   أعلي بن  الخليفة القرابة بي   لة ص 3 ي ملسو هيلع هللا ىلص النئ   :ب 
ي ملسو هيلع هللا ىلصابن  ي ابن  صلة قرابةيوجد  إل   عم النن   خال النن 

 ملسو هيلع هللا ىلص
 :الخالفة الراشدة قرابة استمرت  4

  ماعا 04  عاما 34   عوامأ 14
ي هللا قام  5

 :عنه بفتح بالد الخليفة عثمان بن عفان رض 
 ندلسأل ا مرص ذربيجانأ

 :صفات الخوارج من  6
ي الدين و لالغ شجاعة لا

 الخليفةحب  ف 
ي والحاض  وجه الشبه أمن  7

 :بي   خوارج الماض 
 القامة طول  مر أل ولي امحبة  مر أل ولي امخالفة 

 

 مام اإلجابة الخاطئة : ( أ×الصحيحة وعالمة ) ( أمام اإلجابة√عالمة ) ضع

ي هللا عنه بالفاروق لقب  .1
 ( )             عمر بن الخطاب رض 

 ( )                                واضطرابهم نتائج الفتنة انقسام المسلمي   من  .3
ي هللا عنه من الخليفة  .1

ي ملسو هيلع هللا ىلص أعمر بن الخطاب رض   ( )     وائل المصدقي   للنن 
ي هللا عنه أ لخليفة عىلي بنام قا .0

ي طالب رض  يفبب   ( )     كتابة المصحف الشر
 ( )                  جعثمان بن عفان عىل يد الخوار ستشهد ا .3
ي هللا عنه    ظهرت  .6

ي عهد عثمان بن عفان رض 
 ( )   الفتنة ف 

ي السؤال 
 :الثائ 

 السؤال األول: 
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 :الخلفاء الراشدين بحسب الخالفة رتب  ( أ

ي هللا عنه عثمان  
 بن عفان رض 

ي هللا عنهبو أ 
 بكر الصديق رض 

ي هللا عنهعمر  
 بن الخطاب رض 

ي هللا عنهأبن علي  
ي طالب رض   ئ 

 
ي هللا عنه أثالث من صفات الخليفة اذكر   ( ب

 :بو بكر الصديق رض 

4-............................... 
2-............................... 
3-............................... 
 

  

ي لكم بالتوفيق و النجاح
 تمنياب 
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 :الثالثالسؤال  


