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 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

 م2للصف  الدراسات االجتماعية
 1الوحدة   -الفصل األول 

 مما يأتي اختار اإلجابة الصحيحة  
  
 استشهد علي بن أبي طالب على يد   -1
 المجوس اليهود الخوارج  
     
 فة معاوية بن سفيان بعام ي سمي العام الذي تنازل فيه الحسن بن علي للخل -2
 الحزن الجماعة  السعادة  
  
 جد األمويينتنسب الدولة األموية الى  -3

 أمية بن مرة أمية بن قصي  شمس  أمية بن عبد  
     
 ة األموية هو  مؤسس الدول -4
 معاوية بن يزيد  يزيد بن معاوية   معاوية بن أبي سفيان    
     
 األموية  عاصمة الدولة  -5
 القاهرة   دمشق  بغداد  
  
 يبلغ عدد خلفاء الدولة االموية  -6
  12 14 16 
     
 أخر خلفاء الدولة االموية -7
 الوليد بن عبدالملك   عبدالملك بن مروان  مروان بن الحكم   
     
 رتب معاوية بن أبي سفيان حمالت عسكرية سميت   -8
 الصوائف والشواتي  الحصون والقالع  الغزوات والسرايا   
     
 لهذا يعد بمؤسس الدولة   رالملك بن مروان باستقرا عاشت الدولة في عهد عبد -9
 الثالث  الثاني  األول  
     

 المسلمين أنشاء عبد الملك بن مروان ألول مرة في تاريخ  -10
 قلعة كبيرة  اسطول بحري  دار لسك العملة    
     



  
  

 الى حدود شرقا وغربا الوليد بن عبدالملك  وصل االسالم في عهد -11
 العراق , مصر الهند , المغرب  الصين , االندلس  
     

 بجميع فئات المجتمع ماعدا الوليد بن عبدالملك  اهتم -12
 العاطلين والمسنين   المقعدين والمجذومين  والمكفوفين االيتام   
     

 يرتبط نسب الخليفة عمر بن عبدالعزيز من جهة أمه بالخليفة   -13
 على بن أبى طالب   عثمان بن عفان   عمربن الخطاب   
     

 عاصمة    ةكثف األمويون محاوالتهم في فتح القسطنطيني -14
 الفينيقيون  االغريقيون  ن البيزنطيي  
     

 وجعلها قاعدة له  –انطلق اول جيش الى شمال افريقيا بقيادة عقبة بن نافع فبني مدينة  -15
 حلب   القيروان   الكوفة   
     

 عمل حسان بن النعمان على نشر اإلسالم وتقوية نفوذه وإخراج الروم من   -16
 وسط افريقيا  جنوب افريقيا   شمال افريقيا   
     

 بعد ان عبر طارق بن زياد لفتح االندلس التقي بملوك القوط  فانتصر عليه في معركة   -17
 وادي قرطبة   وادي فاطمة  وادي لكة  
     

 من فتح مدينة مرو وكاشغر على حدود استطاع قتيبة الباهلي قيادة -18
 الصين الهند ايران  
     

 ومدينة   –فتح بالد السند واالنتصار على ملكها داهر وفتح العاصمة من لثقفي ا تمكن محمد -19
 سيحون , جيحون   الملتان , الدبيل   سمرقند, ترمذ  
     

 جميعها من أسباب سقوط الدولة االموية ماعدا  -20
 ظهور الدعوة العثمانية  كثرة الفتن العصبية القبلية   
     

 
 



 السعوديةالمملكة العربية 
  وزارة التعليم

 م2للصف  الدراسات االجتماعية
 1الوحدة   -الفصل األول 

 
 

 أمام العبارات الخاطئة  : وكلمة )خطأ ( أمام العبارات الصحيحة كلمة ) صح (  ضع 

 خطأ  ولد معاوية بن أبي سفيان قبل هجرة النبي بخمس سنوات   -1 

 خطأ  أسلم معاوية بن أبي سفيان يوم غزوة بدر -2

 خطأ  جعل معاوية بن أبي سفيان نظام الحكم شورى بين المسلمين  -3

 خطأ  اهتم معاوية بن أبي سفيان باألسطول البري فنظم حمالت برية وبريه   -4

 صح نظم معاوية بن أبي سفيان البريد وأنشأ ديوان لختم رسائل الخليفة   -5

 صح أوصى عبدالملك بم مروان بالخالفة من بعده البنيه الوليد ثم سليمان  -6

 خطأ  بالمسجد المكي والنبوي والمسجد االقصى  اهتم الوليد بن عبدالملك  -7

 صح بدأ عمر بن عبد العزيز خالفته بإصالح الدولة مقتدياً بسيرة الخلفاء الراشدين -9

 صح من نتائج سياسة عمر بن عبد العزيز انتشر اإلسالم وكثرة الداخلين فيه -10

 صح الحديث شجع عمر بن عبد العزيز على حفظ القران وأمر بتدوين  -11

 صح وصف عصر االمويين بعصر الفتوحات اإلسالمية التساع الدولة ونشر اإلسالم -12

 صح لم يتمكن االمويون من فتح القسطنطينية لمناعة حصونها   -13

 خطأ  أمر عمر بن عبدالعزيز بقاء الجيوش من اجل فتح القسطنطينية   -14

 صح موسى بن نصير والياً على افريقيا عين الوليد بن عبدالملك  -15

 صح تمكن االمويون من االستيالء على أهم الجزر في البحر المتوسط قبرص   -16

 صح سمي مضيق جبل طارق بهذا االسم نسبة الى طارق بن زياد الذي عبر المضيق  -17

 صح عبدالملك  اقصى اتساع وصلت له الدولة االموية كان في عهد الوليد بن -18

 صح ظهر في تاريخ الدولة االموية الكثير من الفتن التي أدت الى ضعف الدولة   -19

 صح من أهم عوامل سقوط الدولة االموية ظهور الدولة العباسية   -20



 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

 م2للصف  الدراسات االجتماعية
 2الوحدة   -الفصل األول 

 مما يأتي اختار اإلجابة الصحيحة  
  
 مؤسس الدولة العباسية  -1
 أبو المهدي  أبو جعفر  أبو العباس عبدللا   
     
 يبلغ عدد خلفاء الدولة العباسية  -2
 خليفة 38 خليفة  37 خليفة   36  
  
 أخر خلفاء الدولة العباسية   -3

 الواثق باهلل  عبدللا  المتوكل باهلل عبدللا   عبدللا  المعتصم باهلل  
     
 مرت الدعوة العباسية بمرحلتين  -4
 القوة والضعف  الداخلية والخارجية  السرية والعالنية   
     
 مكان انطلق الدعوة مدينة -5
 الموصل  فارس  خراسان  
  
 ليهتدي بها الحجاج – اهتم بطريق الحجاج وضع  من أهم أعمال أبو العباس بن عبدللا -6
 البرك االستراحات  المنارات   
     
 – وإنشاء مكتبة   – من أهم أعمال أبو جعفر المنصور بناء مدينة  -7
 , بيت الحكمة  الكوفة  , دار الحكمة بغداد الهاشمية , بيت الحكمة   
     
 –و  –المسجد  ) المهدي( بتوسعة اهتم محمد بن عبدللا -8
 المكي , االقصي األموي ,االقصى  المكي , النبوي   
     
 تمكن هارون الرشيد من القضاء على العديد من الفتن منها   -9
 الترك . والروم  المغول , الفرس  الخوارج , البرامكة   
     

 ة هي الحمالت اإلسالميحمالت عسكرية شنها الصليبيون على البالد  -10
 الوثنية  المجوسية   الصلبيية   
     



  
  

 – والمغول في  –ظهر أعداء الدولة العباسية الصليبيون في  -11
 الشرق , الشمال  الشمال , الجنوب  الشرق , الغرب   
     

 من أسباب الحروب الصلبية انتصر السالجقة المسلمين على البيزنطيين في معركة  -12
 نهاوند  القادسية  مالذ كرد  
     

 أول إمارة للصليبيين في بالد الشرق إمارة   -13
 طرابلس الرها  أنطاكية    
     

 فكانت نتيجتها  أرسل ملوك أوروبا الحملة الصليبية الثانية الى دمشق -14
 غيرت اتجاهها  نجحت واحتلتها  فشلت ولم تحتلها   
     

 انتصر صالح الدين على الصليبيين في   -15
 اليرموك  القادسية  حطين  
     

 عادت القدس الى المسلمين على أيدي صالح الدين األيوبي بعد ما احتلها الصليبيون   -16
 عام 90 عام 80 عام  70  
     

 الحملة الصلبية التي كانت بزعامة ملوك أوروبا ملك المانيا وفرنسا وانجلترا  -17
 الثالثة  الثانية  األولى  
  

 لهم معقل  آخرلكن المسلمين طردوهم منها التي تعد  –لمدة  – حاصر الصلبين مدينة   -18
 سنة   –عكا  سنة  -الرملة  سنتين  - عكا  
     

 الثغور اإلسالمية لمواجهة البيزنطيين وأقاموا مناطق دفاعيةحصن العباسيون  -19
 القرى المدن العواصم  
     

 سقطت عاصمة الدولة العباسية بغداد على يد زعيم المغول   -20
 أورخان  جنگيز هوالکو   
     

 
 



     

     

 في منغوليا وهي في  المغول قبائل سكنت  -21
 جنوب آسيا  آسياأواسط  شمال آسيا   
     

 فأوقفت  انتصر المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس في معركة عين جالوت -22
 زحف العثمانيين  زحف الصليبين  زحف المغوليين   
     

 تنسب الدولة العثمانية إلى  -23
 عثمان  أرطغرل  أورخان  
     

 أسس السلطان العثماني أورخان الفرقة العسكرية -24
 الغازية  العثمانية  اإلنكشارية   
     

 سمي محمد الفاتح ألنه فتح القسطنطينية   -25
 محمد الثالث  محمد الثاني  محمد األول  
     

 في عهد سليم األول توقف المد العثماني في -26
 افريقيا آسيا أوروبا  
     

 وضع القوانين المنظمة للدولة يلقب سليمان األول -27
 سليمان الغازي سليمان الفاتح  سليمان القانوني   
     

 بعد معركة مرج دابق استولى العثمانيين على   -28
 اليمن   العراق بالد الشام    
     

 ضم العثمانيين مصر بعد معركة   -29
 حطين القادسية  الريدانية  
     

 بلغ عدد الواليات العربية تحت الحكم العثماني   -30
 والية 16 والية 15 والية14  
     
 
 



 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

 م2للصف  الدراسات االجتماعية
 2الوحدة   -الفصل األول 

 

 

 ضع  كلمة ) صح ( أمام العبارات الصحيحة وكلمة )خطأ (أمام العبارات الخاطئة  : 

 صح ويعد أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة  العباسية -1 

 صح يعتبر عصر هارون الرشيد داية العصر الذهبي للحضارة اإلسالمية -2

 صح قندهاركشمير ووفتحت مدينة في توسعت الدولة العباسية شرقا  -3

 خطأ  في أوائل عصر الدولة العباسية ظهر العديد من الدويالت -4

 خطأ  في خيرات البالد اإلسالمية  لم يطمع الصليبيين -5

 صح تفكك وحدة الدولة العباسية من أسباب الحمالت الصليبية -6

 صح تسلط القادة العسكريين ادى الى الحد من النفوذ الخلفاء العباسيين -7

 رغب ملوك أوروبا في تكوين إمارات في الشرق اإلسالمي  -9

 

 صح

 صح الدولة السلجوقية أرضاً لألتراك غرب األناضول منح سلطان  -10

 صح امتدت أراضي اإلمبراطورية العثمانية في ثالث قارات -11

 خطأ  السلطان سليم األول هو المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية -12

 خطأ  اتجه العثمانيين لضم البالد العربية منذ عهد محمد الفاتح   -13

 صح   دخلت الحجاز تحت السيادة العثمانية بعد ضم مصر للحكم العثماني -14

 صح قسمت الدولة العثمانية البالد العربية إلى واليات -15

 صح تنوعت عناصر المجتمع بسبب اتساع مساحة الدولة العثمانية  -16

 خطأ  سعت الدولة العثمانية لجعل شبة الجزيرة العربية موحدة -17

 خطأ  من أسباب سقوط الدولة العثمانية االبتعاد عن الشريعة اإلسالمية  -18

 خطأ  تدخل الجيش في شؤون الدولة اإلدارية يؤدي إلى ضعفها  -19

 خطأ  حروب البلقان من عوامل قوة الدولة العثمانية -20



 العربية السعوديةالمملكة 
  وزارة التعليم

 م2للصف  الدراسات االجتماعية
 3الوحدة   -الفصل األول 

 مما يأتي اختار اإلجابة الصحيحة  
  
 غالف غازي يحيط بالكرة األرضية ليس له لون وال طعم وال رائحة -1
 الغالف الجوي  الغالف المائي   الغالف الصخري  
     
 هو الغالف التروبوسفير أول طبقة الغالف الجوي الذي تعيش فيه المخلوقات الحية   -2
 المتوسط  العلوي  السفلي   
  
 – وهي طبقة   –انها تحتوي على  مميزاتهاطبقة الغالف العلوي الستراتوسفير من  -3

 الميثان ,غير مستقرة  الهيليوم , غير مستقرة  مستقرة  ,األوزون   
     
 وصف حالة الجو بعناصره المختلفة في منطقة محدودة في مدة زمنية قصيرة  -4
 الجو الطقس المناخ   
     
 وكلما ارتفعنا عن سطح األرض   – أكثر مناطق األرض حرارة عند -5
 ,معتدلة  مدار السرطان ترتفع, مدار الجدي تنخفض  , خط االستواء  
  
 ألنها تؤثر في بقية العناصر األخرى  –أهم عناصر المناخ هو   -6
 الرياح  الحرارة  الضغط الجوي  
     
 نسبة بخار الماء الموجود في الهواء -7
 االمطار الرطوبة تكثف   
     
 اتجاه ها في نصف األرض إلى يسارالعامة تنحرف الرياح  -8
 الشرقي الجنوبي لشمالي ا  
     
 من أنواعها تجارية وعكسية وقطبية   -9
 دائمة  يومية  محلية   
     

 عاصفة هوائية شديدة حلزونية الشكل وتتحرك باتجاهات مختلفة  -10
 الرياح العواصف األ عصار  



     
     
     

 طبقة الستار غطاء صخري يحيط بالنواة وينقسم إلى  -11
 السيال و السيما  النواة الخارجية والداخلية الوشاح العلوي والسفلي   
     

 هي صخور تحولت عن أصلها الرسوبي أو الناري بفعل الحرارة الضغط  -12
 المتحولة  الرسوبية  النارية   
     

 تشكيل سطح األرض الداخلية السريعة ماعدا جميعها تعد من عمليات   -13
 األمواج البراكين  الزالزل  
     

 من عمليات تشكيل سطح األرض الخارجية التجوية بأنواعها  -14
 كيميائية ,ميكانيكية  النقل ,االرساب  الحفر ,النحت   
     

 المجال المغناطيسي لكوكبنا يحدث بسبب حركة   -15
 الصخور المعادن  رياحال  
     

 يشمل جميع األغلفة وهو الحيز الذي تعيش فيه الكائنات الحيه   -16
 الغالف الجوي  الفالف الصخري الغالف المائي    
     

 من العوامل المشتركة والمؤثرة على النبات والحيوان  -17
 الماء والحرارة  التربة واالرتفاع    المناخ والتضاريس  
     

 يتكون الغالف الحيوي من عناصر -18
 ماديه , معنويه  مرئيه, غيرمرئية  حيه , غير حيه   
     

 الوسط الذي يحيط بالكائن الحى يطلق عليه  -19
 التصحر البيئة  التلوث   
     

 ينقسم اإلقليم الصحراوي الى قسمين هما  -20
 الحارة , المعتدلة  الباردة  , الدافئة الحارة , الباردة   
     

 



 
 المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم
 م2للصف  الدراسات االجتماعية

 3الوحدة   -الفصل األول 
 

 

 أمام العبارات الخاطئة  : وكلمة )خطأ ( أمام العبارات الصحيحة كلمة ) صح (  ضع 

 صح الغالف الجوي يساعد على فقدان األرض لحرارتها الطبيعية   -1 

 صح يسمح الغالف الجوي بمرور اشعة الشمس المفيدة لألرض -2

 صح يزداد سمك طبقة الغالف الجوي كلما ابتعدنا عن سطح األرض  -3

 خطأ  يتكون الغالف الجوي من عدة طبقات تتشابه في خصائصها   -4

 خطأ  ال يوجد فرق بين الطقس والمناخ فعما يصفان حالة الجو  -5

 خطأ  عناصر المناخ ال تؤثر في بعضها البعض  -6

 خطأ  األقمار الصناعية ال تظهر السحب وحركة العواصف  -7

 صح يؤثر القرب والبعد من المسطحات المائية في المناخ   -9

 صح تنقل الرياح الصفات المناخية للجهة اآلتية منها  -10

 خطأ  عندما يتحول بخار في الجو الى حالة مرئية تسمى رطوبة  -11

 خطأ  ال تختلف طبقات األرض من حيث حرارتها وسمكها -12

 خطأ  الكرة المعدنية الضخمة نواة األرض الخارجية تشبه  -13

 خطأ  تحدث االلتواءات واالنكسارات في الصخور الصلبة  -14

 خطأ  التجوية ال تختلف عن التعرية وان كانت التجوية تؤدي الى التعرية -15
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