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 مراجعة الوحدة الثانية ) ملوك وطني ( 

 أكمل 

  الملك عبدالعزيزمؤسس المملكة العربية السعودية هو  -1

   الرياض ولد الملك عبدالعزيز في -2

 الكويت ولد الملك سعود في  -3

   الرياض  ولد الملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدهللا والملك سلمان في -4

  الفروسية والرمايةاكتسب الملك عبدالعزيز من حياة الصحراء فنون  -5

 وهو في سن السابعة عشر  الكويت انتقل الملك عبدالعزيز مع أسرته إلى  -6

 هـ  1319دخل الملك عبدالعزيز الرياض عام  -7

 المصمك بالرياض سيطر الملك عبدالعزيز على قصر  -8

  هـ 1351يا بتوحيد البالد باسم المملكة العربية السعودية عام أصدر الملك عبدالعزيز مرسوما ملك -9

  هـ 1357الظهران عام حفر أول بئر بترول في السعودية في عهد الملك عبدالعزيز في  -10

 الطائف  توفي الملك عبدالعزيز في مدينة -11

  اليونان توفي الملك سعود في  -12

  بن عبداللطيف آل الشيخ عبدهللاتعلم الملك فيصل على يد جده الشيخ  -13

  سنة 11استمر حكم الملك فيصل  -14

  وزارة 20وصل عدد الوزارات في عهد الملك خالد إلى  -15

 الملك فهد رائد النهضة التعليمية الحديثة في المملكة هو  -16

   المدينة المنورةيوجد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في  -17

 حزم والعزم  بملك ال الملك سلمانلقب  -18

 الملك سلمان  انطلقت عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في عهد  -19

  الملك سلمان 2030أطلق مشروع نيوم ورؤية  – 20

   سعود بالرياضأول جامعة في المملكة هي جامعة الملك  -21

 

 

 



 

 س / من هو  

 ) الملك عبدالعزيز (أصدر مرسوما ملكيا بتوحيد البالد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية   -1

 ( ) الملك عبدالعزيزأنشأ هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر   -2

 ) الملك عبدالعزيز (أنشأ مديرية المعارف  -3

 ) الملك عبدالعزيز (أنشأ كلية الشريعة في مكة   -4

 ) الملك عبدالعزيز ( شا أول طريق معبد بين مكة وجدة أن -5

 ) الملك عبدالعزيز (أنشأ خط سكة حديد بين الرياض والدمام  -6

 ) الملك عبدالعزيز (أسس مصنع لكسوة الكعبة وتصنيع باب للكعبة   -7

 ) الملك سعود (حول مديرية المعارف إلى وزارة المعارف   -8

 ) الملك سعود (  أنشأ أول جامعة في المملكة   -9

 ) الملك سعود ( أنشأ الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  -10

 ) الملك فيصل (أنشأ مشروع الري والصرف في األحساء  -11

 ) الملك فيصل ( افتتح ميناء جدة اإلسالمي   -12

 ) الملك فيصل (أنشأ محطة التلفزيون في الرياض  -13

 ) الملك خالد (ارة  وز 20وصلت الوزارات في عهده إلى  -14

 ) الملك خالد ( افتتح جامعتي أم القرى في مكة وجامعة الملك فيصل في األحساء  -15

 الملك خالد ( ) أسس الهيئة الملكية لمدينتي الجبيل وينبع  -16

 ) الملك فهد ( رائد النهضة التعليمية الحديثة    -17

 (   ) الملك فهدأنشأ نظام المناطق ومجلس الشورى ومجلس  الوزراء  -18

 المللك عبدهللا (طور المشاعر المقدسة مثل جسر الجمرات  )  -19

 الملك عبدهللا ( أنشأ المدن االقتصادية )  20

   ) الملك سلمان (صاحب قرار عاصفة الحزم ضد الحوثيين   -21

 ) الملك سلمان (نة الرياض أنشأ الهيئة العليا لتطوير مدي  -22

 المللك سلمان (  طور مدينة الدرعية التاريخية ) -23

 ( الملك سلمان)  2030أطلق مشروع نيوم ورؤية  -24



 

 

 اذكر السبب 

 استتباب األمن في عهد المكلك عبدالعزيز  -1

 ألنه استخدم الشدة مع العابثين والمجرمين وطبق عليهم شرع هللا

 أرسل الملك عبدالعزيز الدعاة والمرشدين إلى البدو   -2

 ليعلموهم تعاليم الدين وحدوده  

 إنشاء طريق معبد بين جدة ومكة   -3

 للتسهيل على الحجاج  

 مد سكة حديد بين الدمام والرياض  -4

 لتسهيل وصول المسافرين والبضائع 

 تطور الزراعة في عهد الملك عبدالعزيز  -5

 ام السدود واستورد اآلالت الزراعية ألنه حفر اآلبار وأق

 تطور التعليم في عهد الملك فهد  -6

 ألنه افتتح المدارس والكليان والمعاهد 

 إنشاء السكك الحديدية في عهد الملك عبدهللا  -7

 لربط شمال المملكة بجنوبها وشرقها بغربها  

 افتتاح عدد من المعاهد الشرعية في عهد الملك سعود  -8

 . وأركان اإلسالملتعليم القرآن 
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