مقرر تاريخ المملكة العربية السعودية 151ترخ

المستوى السادس

إعداد أخوكم ومحبكم  /طالب منتسب

أسئلة مقرر تاريخ اململكة العربية السعودية 151ترخ
دعوة املستوى السادس
(( إعداد حمبكم  /طالب منتسب))

احملاضرة األوىل :

س / 1من أهداف مقرر تاريخ المملكة العربية السعودية :
أ /تنمية الشعور الوطني باإلنجازات السعودية
ب /تعريف الطالب بأبرز ال ُمعطيات الخيرة من توحيد المملكة العربية السعودية في دولة واحده وتاريخ البالد
ج /تعريف الطالب بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة اإلسالم والمسلمين بصفة عامة
د /بيان المكتسبات الحضارية التي تحققت للمجتمع السعودي نتيجة لما تحقق له من وحده سياسية
هـ  /جميع ما ذكر
س /2من مصادر تاريخ الدولة السعودية األولى كتاب "عنوان المجد في تاريخ نجد"لمؤلفه:
ج/ابن األثير
ب/ابن غنام
أ/ابن بشر
س /3المخالف السليماني تسمية تاريخية كانت تطلق على منطقة:
ج/نجران
ب/جازان
أ/حائل
س / 4ما هي مناطق جنوب غرب المملكة :
أ /عسير

ب /جازان

ج  /نجران

د( /أ)(+ج)

هــ /جميع ما ذكر

س /5يغلب على المناطق جنوب غرب المملكة الطابع القبلي :
ب /خطأ
أ /صح
س / 6تقع منطقة عسير بين الحجاز واليمن :
أ /صح

ب /خطأ

س /7كانت تسمى جازان :المخالف السليماني  ،نسبة إلى موحدها سليمان بن طريف الحكمي :
ب /خطأ
أ /صح
مالحظة هامه  :ورد في المذكرة خطأ في االسم المكتوب  :سليمان بن مطرف  ،والصحيح  :سليمان بن طريف الحكمي
س /8كان سكان نجران في ذلك الوقت قبائل " يام " المعروفين بالطبع العسكري والزعامة  ،ورئيسهم " هو الحسن بن هبة هللا المكرمي " :
ب /خطأ
أ /صح
س /9سبب قوة قبائل " يام " ألنها تخرج للقتال على أهبة االستعداد :
ب /خطأ
أ /صح
س / 11في أواخر القرن الثالث الهجري كانت المنطقة الشرقية مركزاً " لدولة القرامطة من الروافض " :
ب /خطأ
أ /صح
س / 11هل صحيح "أن األحساء" كانت عند بداية قيام الدولة السعودية في عهدها األول تحت حكم األشراف :
ب /ال
أ /نعم
س / 12هل صحيح "أن األحساء" كانت عند بداية قيام الدولة السعودية في عهدها األول تحت حكم بني خالد :
ب /ال
أ /نعم
س /13كان العثمانيون عند قيام الدولة السعودية في عهدها األول ،يخضعون لنفوذهم إقليمي " الحجاز وعسير " :
ب /خطأ
أ /صح
س /14هل كانت األوضاع االقتصادية في المخالف السليماني في الدولة السعودية األولى جيدة :
ب /ال
أ /نعم
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س / 15كانت تسمى األحساء والقطيف قبل قيام الدولة السعودية " بالبحرين " :
ب /خطأ
أ /صح
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س / 16كان يحكم منطقة الحجاز :
ب /بني خالد
أ /األشراف
س /17تتمتع مكة بأهمية خاصة ألسباب اقتصادية ولوجود الحرمين الشريفين :
ب /خطأ
أ /صح
س /18ازدهرت الحركة العلمية في الحجاز لوجود العلماء :
ب /خطأ
أ /صح
س / 19منطقة عسير" كانت ُتعرف بعسير وتهامه " ،سواء كانت المرتفعات أو الساحل :
ب /خطأ
أ /صح
س /21منطقة عسير تنقسم إلى قسمين هما :
ج /جميع ما ذكر
ب /السراة
أ /تهامة
س /21كان النفوذ في عسير للزعماء المحليين :
ب /خطأ
أ /صح
س / 22كانت ُتسمى المنطقة الشرقية " البحرين " وتشمل منطقتي األحساء والقطيف :
ب /خطأ
أ /صح
س / 23دخلت المنطقة الشرقية " تحت حكم آل حميد من بني خالد"  ،وبعد ذلك "دخلت تحت الحكم السعودي ألول مره سنة 1211هـ " :
ب /خطأ
أ /صح
س / 24كانت الحالة العلمية في األحساء مزدهرة قبل قيام الدول السعودية األولى لوجود المذاهب المختلفة :
ب /خطأ
أ /صح

احملاضرة الثانية :
س  /25األوضاع في نجد كانت منذ القدم مثل بقية واليات الدولة اإلسالمية ُعرفت بوالية اليمامة في معظم فترات التاريخ :
ب /خطأ
أ /صح
س /26كانت تدعى أسرة آل سعود بــ " آل مقرن " نسبة إلى جدهم " مقرن بن مرخان " :
ب /خطأ
أ /صح
س /27آل سعود من بني حنيفة ،من وائل من ُجديلة بن أسد ،بن ربيعة ،بن نزار ،بن معد بن عدنان» ،فهم أسرة عدنانية كانت ُتدعى قبل أن يعرفوا
بآل سعود بـ «آل مقرن» نسبة إلى جدهم «مقرن ،بن مرخان ،بن إبراهيم ،بن موسى ،بن ربيعة ،بن مانع بن ربيعة المردي» ،وآخرهم هنا مانع بن
ربيعة المردي ،وهو الذي ورد ذكره في المصادر التاريخية في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري سنة ( 851هـ) :
ب /خطأ
أ /صح
س /28حدثت مراسالت بين مانع بن ربيعة المردي وابن درع " نتج عنها انتقال مانع المردي إلى العارض  ،وعند وصوله هو وأسرته أقطعه
ابن درع مكانا ً يقال له " غصيبة والمليبد " وهما المكان الذي أنشئت عليه الدرعية عاصمة الدولة السعودية األولى :
ب /خطأ
أ /صح
س " /29مانع المريدي " هو جد اسرة آل سعود :
ب /خطأ
أ /صح
س / 31قدم جد اسرة آل سعود " مانع المريدي " من بلده اسمها الدرعية قرب مدينة القطيف في المنطقة الشرقية :
ب /خطأ
أ /صح
س " /31العلم كان ضعيفا ً " في نجد تلك الفترة ولم يكن مندثر وقد وصلت المبالغات في وصف الجهل في تلك الفترة قولهم ان الناس في نجد لم
يعودوا يعرفون اتجاه القبلة :
ب/خطأ
أ/صح
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س " /32الدولة األخيضرية"  ،هي دولة علويه " كانت في المنطقه الشرقيه وأسسها " محمد بن يوسف " الملقب باالخضير وحكمت نجد حوالي
 211سنة وقد جاءت معلوماتها من الشعر وهي:
ب/خطأ
أ/صح
س  /33انتشر المذهب الحنبلي في نجد " لكونه أقرب المذاهب إلى ظاهر نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة :
ب/خطأ
أ/صح
س /34سكانت أسرة آل درع إحدى فروع األسرة التي سكنت القطيف :
ب/خطأ
أ/صح
س /35موضعا غصيبة والمليبيد كانا نواة لنشأة مدينة الرياض عاصمة الدولة السعودية األولى في عهدها األول :
ب/خطأ
أ/صح
س /36موضعا غصيبة والمليبيد كانا نواة لنشأة مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية األولى في عهدها األول :
ب/خطأ
أ/صح
س /37الدولة التي قامت وفرضت سيطرتها على منطقة نجد هي إمارة الجبور علي يد أجود بن زامل :
ب/خطأ
أ/صح
س /38هاجم حكام األحساء إقليم نجد قبل قيام الدولة السعودية في عهدها األول " ومنهم أجود بن زامل الذي سمي في فترة برئيس نجد " :
ب/خطأ
أ/صح
س /39كانت اقوى إمارة نجدية قبيل قيام الدولة السعودية االولى هي امارة:
ب /حريمالء
أ/العيينة
س /41قام األشراف بأكثر من غزوة لمنطقة نجد ،وأشهر هذه الغزوات مهاجمة الشريف حسن بن أبي نمي سنة ( )1986لبلدة (معكال) وهي إحدى
أحياء مدينة الرياض :
ب/خطأ
أ/صح

احملاضرة الثالثة :
س / 41سميت الدرعية بهذا االسم " إما لمقرهم األول " أو " تقديراً البن درع الذي أقطعهم هذين المكانين " :
ب /خطأ
أ /صح
س /42حكام الدولة السعودية األولى " أربعة حكام " :
ب /خطأ
أ /صح
س / 43كان الحكم في الدولة السعودية األولى " وراثي في االبن األكبر " :
ب /خطأ
أ /صح
س /44من هو اإلمام الذي وضع يده في يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بداية دعوته :
ب /اإلمام عبدهللا بن سعود
أ /اإلمام محمد بن سعود
س /45متى قامت الدولة السعودية األولى "عام 1157هـ " وهو " نفس تاريخ اتفاق اإلمام محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب " :
ب /خطأ
أ /صح
س / 46قامت الدولة السعودية األولى من الدرعيه باإلتفاق التاريخي بين اإلمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب :
ب /خطأ
أ /صح
س/ 47اللقاء التاريخي بين اإلمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في بلدة:
ج/الدرعية
ب/حريمالء
أ/العيينة
س /48مؤسس الدولة السعودية األولى هو:
ب/اإلمام سعود بن محمد بن عبدالعزيز
أ/اإلمام محمد بن سعود

ج/اإلمام عبدهللا بن سعود
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س /49أول حكام الدولة السعودية األولى هو :
ب /اإلمام سعود بن عبد العزيز
أ /اإلمام عبد هللا بن سعود
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ج/اإلمام محمد بن سعود

س/51آخر حكام الدولة السعودية األولى هو:
ب /اإلمام تركي بن عبدهللا
أ /اإلمام سعود بن محمد

ج /اإلمام عبد هللا بن سعود

س /51اتسم " اإلمام عبد العزيز بن محمد بن سعود " بقوة شخصيته وقدرته على مباشرة وتصريف شؤون الدولة وقيادة الحمالت بنفسه ،وتتلمذه
على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب :
ب /خطأ
أ /صح
س /52كم عدد حكام الدولة السعودية األولى :
ب /سبعه
ا /أربعه

ج /عشره

س /53اذكر اسماء حكام الدولة السعودية األولى بالترتيب :
الجواب :
 /1المؤسس اإلمام محمد بن سعود " حكم الدولة السعودية االولى " من عام (  1139هـ 1179 -هـ ) حكم تقريبا ً ( 41سنة )
*مالحظة هامه  :وجدت في أحدى نماذج االسئلة التي وضعها الطلبه السابقين ما نصه  :اإلمام محمد بن سعود " حكم الدولة السعودية األولى "
من عام ( 1157هـ 1179 -هـ) أما ما قبل ذلك التاريخ أي من عام 1139هـ فإنه كان يعتبر أميراً على بلدة الدرعية  .وبذلك تكون الدولة السعودية
األولى استمرت في الحكم لمدة ( 77سنة )
 /2اإلمام عبد العزيز بن محمد بن سعود" حكم الدولة السعودية االولى " من عام (  1179هـ الى  1218هـ ) حكم تقريبا ً(  39سنه ) .
 /3اإلمام سعود بن عبد العزيز " صاحب العصر الذهبي للدولة السعودية األولى"حكم الدولة السعودية االولى" من عام (  1218هـ الى  1229هـ)
حكم تقريبا (  11سنة )
 /4اإلمام عبد هللا بن سعود "حكم الدولة السعودية االولى" من عام(  1229هـ الى  1234هـ ) حكم تقريبا ً (  5سنوات )
س /54استمر حكم الدوله السعوديه األولى مدة ( 77سنة ) :
ب /خطأ
أ /صح
س / 55ما األفضل تسمية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالدعوة اإلصالحية السلفية أم بالدعوة الوهابية :
الجواب  :األصح  :الدعوة اإلصالحية السلفية ألن الشيخ لم يأت بشيء جديد أو مبتدع وإنما هو إحياء للشريعة على منهج الكتاب والسنة و السلف
الصالح  ،أما الوهابية فهو لفظ غير محبب .
س / 56بعد أن توالت على الحجاز الحمالت العثمانية عن طريق والي مصر ،وكان هدفها القضاء على الدولة السعودية ،وعندما رأى اإلمام عبد هللا
بن سعود عدم قدرته على التصدي لها وأدرك خطورتها على الدولة وأدرك خطورة االستمرار في المقاومة بعد حصار الدرعية ،آثر االستسالم ،وقد
اشترط حقن دماء المسلمين ،في ذي القعدة سنة (1233هـ) :
ب /خطأ
أ /صح
س  /57نقل اإلمام عبدهللا بن سعود بعد استسالمه إلى مصر ،ومنها إلى اسطنبول ،حيث قُتل هناك في شهر جمادى األولى سنة (1234هـ) ،وبمقتله
انتهى العهد األول للدولة السعودية :
ب /خطأ
أ /صح
س /58بدأ نفوذ اإلمام محمد بن سعود وشهرته بالظهور سنة 1139هـ :
ب /خطأ
أ /صح
سُ /59يعدعصر " اإلمام سعود بن عبدالعزيز " العصر الذهبي للدولة السعودية في عهدها األول ،حيث بلغت الدولة في ذلك العهد أوج قوتها
السياسية والعسكرية واالقتصادية ،فضم مدن الحجاز بما فيها الحرمين الشريفين إلى سلطانه أو إلى نفوذه ،وكان لديه الكثير من االنجازات ،والكثير
من التنظيمات اإلدارية التي ميزت عهده بصفة خاصة أبرز هذه األنظمة نظام التضمين :
ب /خطأ
أ /صح
س /61في سنة (1137هـ ) كان فيها ظهور األمير محمد بن سعود وبروز شهرته في هذه الفتره بالذات التي تولى فيها االمير زيد بن مرخان
ب /خطأ
أ /صح
س /61تم ضم الرياض للدولة السعودية األولى سنة 1187هـ :
ب /خطأ
أ /صح
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أ /صح
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احملاضرة الرابعة :
س /63أخذ توحيد البالد في عهد الدولة السعودية األولى مدة :
ب 31 /سنة
أ11 /سنوات

ج 41 /سنة

س /64استغرقت الدولة السعودية األولى في توحيدها( )41عام"الختالف زعماء القبائل ،وعدم حبهم للتغيير،كذلك عدم إدراكهم لقيمة وأهمية الوحدة":
ب /خطأ
أ /صح
س /65حاكم نجران الذي هاجم الدرعية في عهد الدولة السعودية األولى هو:
ج/هادي بن قرملة
ب/الحسن بن هبة هللا المكرمي
أ/سلطان بن دجين
س /66معركة أصيبت فيها القوات السعودية بنكسة أمام زعيم نجران :
د /بسل
ج /العبيالء
ب /الحاير
أ /ضرماء
س/67جاء أول تهديد خارجي لدولة السعودية األولى في بداية نشأتها من قبل:
ج/األشراف
ب/العثمانيين
أ/زعماء بني خالد
س /68أشد خصوم الدولة السعودية األولى " أمير الرياض  :دهام بن دواس " :
ب /خطأ
أ /صح
س /69أقوى خصم نجدي ظل يقاوم الدولة السعودية األولى طوال 27سنة هو ( دهام بن دواس ) :
ب /خطأ
أ /صح
س /71كم موقعة خاضها دهام بن دواس مع الدولة السعودية األولى :
أ /خاض (  ) 14موقعة معظمها كان لصالح الدولة .

ب /خاض (  ) 17موقعة معظمها كان لصالح الدولة

س /71لماذا تحول أمير العيينة ( عثمان بن معمر ) لعداء الدولة السعودية :
ج /جميع ما ذكر
ب /ضغط بني خالد
أ /ألمور سياسية ( الرغبة في السلطة والسيطرة )
*للفائدة  :زعماء بني خالد يفرضون هيمنة على إمارة العيينة  ،وكانت سببا في خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة  ،ودعوة اإلمام محمد
بن سعود للحضور إلى الدرعية .
س /72هاجم حاكم نجران الدولة السعودية األولى وحاول القضاء عليها بسبب مشكلة قبلية حيث حدث نزاع بين قبيلة العجمان التي ترتبط بصلة
لقبائل يام النجرانية  ،وقبيلة سبيع التي كانت مؤيدة ومناصرة للدولة السعودية :
ب /خطأ
أ /صح
س /73قامت الدولة السعودية األولى على " نشر العقيدة الصحيحة " و " توحيد البالد " :
ب /خطأ
أ /صح
س /74قام عريعر بن دجين زعيم بني خالد بغزو نجد للقضاء على الدولة السعودية الناشئة في سنة 1172هـ :
ب /خطأ
أ /صح
س /75استكملت الدولة السعودية األولى توحيد إقليم نجد في مستهل القرن الثالث عشر أي سنة 1211هـ :
ب /خطأ
أ /صح
س /76هل سبق األشراف في الحجاز " بثالثين سنة " زعماء بني خالد في األحساء في تهديدهم للدولة السعودية الناشئة :
ب  /ال
أ /نعم
س /77هل سبق بني خالد في األحساء " بثالثين سنة " زعماء األشراف في الحجاز تهديدهم للدولة السعودية الناشئة :
ب  /ال
أ /نعم
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احملاضرة اخلامسة :
س /78ما هي أهم نتائج دخول الرياض تحت الحكم السعودي في الدولة السعودية األولى :
ب /أتاحت لها التوسع للمناطق الجنوبية دون خوف أو تعرض للخطر من دهام بن دواس .
أ /عوائد اقتصادية .

ج /جميع ما ذكر

س /79أهمية الخرج في تلك الفترة " من الناحية الزراعية فهي إقليم زراعي مهم " :
ب /خطأ
أ /صح
س /81أبرز أمير للخرج في عهد الدولة السعودية األولى"أمير الدلم قاعدة الخرج هو زيد بن زامل " ،وكان يتفق مع دهام بن دواس في عداء الدولة السعودية :

أ /صح

ب /خطأ

س /81زعيم نجران " الحسن بن هبة هللا المكرمي " لماذا تدخل وقدم المساعدة لزيد بن زامل ودهام بن دواس والمخالفين من أعداء الدولة السعودية :

أ /رغبته في القضاء على الدولة السعودية .

ج /جميع ما ذكر

ب /لسبب اقتصادي في الحصول على الغنائم من خالل القتال .

س /82سبب قبول أمير نجران " الحسن بن هبة هللا المكرمي " التحالف مع أمير الدلم " زيد بن زامل " :
ج /جميع ما ذكر
ب /عدائه للدولة السعودية
أ /ألنه دائما ً يبحث عن الفائدة االقتصادية
س /83هاجم بنو خالد " مدينة بريدة " :
أ /لمحاولة فتح جبهات ضد الدولة السعودية

ب /لمحاولة الضغط على القوات السعودية

ج /جميع ما ذكر

س " /84زيد بن زامل " أشهر أمراء الدلم :
ب /خطأ
أ /صح
س /85تحالف أمير الدلم " زيد بن زامل " مع أمير نجران " الحسن بن هبة هللا المكرمي " :
ب /خطأ
أ /صح
س /86أين كانت المعركة بين أمير نجران والدولة السعودية األولى :
ب /في الخرج
ا /في الحاير .
س /87ماذا كانت نتيجة معركة أمير نجران والدولة السعودية األولى :
ب /انتصار أمير نجران
أ /انتصار الدولة السعودية األولى .
س /88ما األسباب التي دفعت الدولة السعودية األولى لضم المنطقة الشرقية أو األحساء :
أ /أهميتها االقتصادية والزراعية والبحرية مما يتصل بالتجارة .
ب /توسع الدولة والقضاء على أعداءها من بني خالد وعدم خضوعها ألي قوة بالذات القوى العثمانية .
ج /جميع ما ذكر
س / 89ما هي نتائج "ضم الرياض" للدولة السعودية األولى :
صا أن الرياض كانت عازلة بين الدرعية وبين توجهها نحو الجنوب
أ /ساعدها في التوسع نحو الجنوب بدون التعرض للخطر  ،خصو ً
ب /ساعدها اقتصاديا ً
ج /جميع ماذكر
س " /91الرياض" قبل ضمها للدولة السعودية األولى "كانت عازلة بين الدرعية وبين توجهها نحو الجنوب " :
ب /خطأ
أ /صح
س /91لم يكن لدي القوات السعودية القدرة في التوسع جنوبا ً قبل ضم الرياض " ألن الرياض كانت عائق وتقطع المواصالت " :
ب /خطأ
أ /صح
س /92السبب في انهزام بنو خالد " تجدد الخالفات بن زعمائهم " :
ب /خطأ
أ /صح
س /93كم عدد الحمالت العسكرية التي أرسلتها الدولة السعودية في عهدها األول لضم األحساء :
ب /سبع حمالت عسكرية
أ /تسع حمالت عسكرية
س /94أدى ضم الخرج وما حولها للدولة السعودية األولى إلى ضم "وادي الدواسر "
ب /خطأ
أ /صح
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س /95أرسلت الدولة السعودية الناشئة أول حمالتها لضم األحساء والقطيف في سنة " 1198هـ" :
ب /خطأ
أ /صح
س /96القبائل التي لم تحبذ التبعية للدولة السعودية غادرت المنطقة :
ب /خطأ
أ /صح
س /97ما األسباب التي أدت إلى انتصار الدولة السعودية في منطقة الحائر جنوب الرياض :
أ/المعنويات المرتفعة لقوات الدولة بعد استيالئها على الرياض
ب /انسحاب قوات بني خالد التي لم تحقق أي هدف
ج /لعدم وجود الثقة بين المتحالفين زيد بن زامل والمكرمي
د /مرض ابن الزعيم النجراني في هذه الفترة مما عجل بانسحابه ومن معه إلى نجران
هـ  /جميع ما ذكر
س /98أرسلت الدولة السعودية حملة إلى جبل شمر بقيادة " حجيالن بن حمد " أمير بريدة :
ب /خطأ
أ  /صح
س /99الهدف من حملة حجيالن بن حمد إلى جبل شمر " إخضاع المنطقة " :
ب /خطأ
أ /صح
س/111هناك حملة ثانية أرسلت إلى الجوف بقيادة أمير جبل شمر " محمد بن عبدالمحسن بن علي " :
ب /خطأ
أ /صح

احملاضرة السادسة :
س /111عندما ضمت الدولة السعودية األولى المنطقة الشرقية ما أبرز نتائج ضمها لإلحساء :
أ /توسع الدولة السعودية وامتداد نفوذها لمنطقة مهمة " زراعيا وتجاريا وبحريا "
ب /نشر الدعوة السلفية .
ج /أصبح لها منافذ على البحر وتطل على الخليج العربي مما جعل لها عالقات مع دول الخليج وبريطانيا " العائد االقتصادي المهم "
د /جميع ما ذكر
س /112سعت الدولة السعودية في عهدها األول إلى التوسع شرقا ً بسبب " لألهمية االقتصادية الزراعية والتجارية والبحرية " :
ب /خطأ
أ /صح
س /113ما هي النتائج التي ترتبت على ضم األحساء :
ج /انتشار الدعوة السلفية
ب /العائد االقتصادي
أ /اتساع النفوذ

د /اصبحت دولة خليجية ذات أهمية

هـ /جميع ما ذكر

س /114الوضع االقتصادي في الحجاز لم يكن مستقر  ،أما من الناحية العلمية فكانت مستقرة " لتواجد العلماء " :
ب /خطأ
أ /صح
س "/115كانت الصورة المشوهة للدعوة السلفية التي صورها بها أعدائها " السبب في الموقف العدائي من االشراف ضد الدولة السعودية األولى :
ب /خطأ
أ /صح
س /116كان حكام الحجاز تلك الفترة " األشراف وهم تابعين للدولة العثمانية " :
ب /خطأ
أ /صح
س /117كان موقف األشراف من الدولة السعودية والدعوة اإلصالحية " عدائي بصفة عامة " :
ب /خطأ
أ /صح
س /118سبب الموقف العدائي من األشراف للدولة السعودية األولى والدعوة اإلصالحية " ألن حقيقة الدعوة لم تصل إلى الحجاز بشكل سليم " :
ب /خطأ
أ /صح
س /119ما موقف األشراف من الدعوة اإلصالحية والدولة السعودية :
ب /التأييد .
أ /في البداية كان الرفض وعدم التأييد
س /111السبب في موقف" األشراف "العدائي للدولة السعودية وللدعوة اإلصالحية ألن الدعوة اإلصالحية وصلتهم بطريقة مشوهة وغير صحيحة :
ب /خطأ
أ /صح
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س /111الذي أوصل لألشراف الدعوة اإلصالحية بطريقة مشوهة وغير صحيحة "بعض المعارضين من علماء نجد " لتشويه الدعوة :
ب /خطأ
أ /صح
س /112أبرز أمراء األشراف معادة للدعوة اإلصالحية في تلك الفترة " هو الشريف غالب بن مساعد " :
ب /خطأ
أ /صح
س /113أول احتكاك بين الطرفين كان عبارة عن " سجن األشراف عدد من الحجاج بل منعوهم كلهم من الحج " :
ب /خطأ
أ /صح
س/114من مظاهر معارضة األشراف في مكة لقادة الدولة السعودية الناشئة منعهم الحجاج النجديين من الوصول إلى مكة :
ب /خطأ
أ /صح
س /115اعتقد الشريف أن منع الحجاج نجد من الحج سيقوي المعارضين :
ب /خطأ
أ /صح
س / 116لماذا تأخر تدخل األشراف ضد الدولة السعودية األولى :
أ /عدم إدراكهم لخطورة الدولة السعودية وحقيقة قوتها .
ب /ظنوا أن المعارضة المحلية وحكام بني خالد قادرة على إسقاط الدولة .
ج /جميع ما ذكر
س /117ارسل األشراف حملتين عندما لفت انتباههم خطورة ما يتهددهم من جهة الشرق :
الحملة األولى  :بقيادة الشريف عبد العزيز أخ الشريف غالب ،والنتيجة :فشل هذه الحملة .
الحملة الثانية  :بقيادة الشريف ناصر بن يحيى  ،والنتيجة  :هزيمة قوات الشريف ،وسيطرة القوات السعودية على الطائف مما شجعها على أن تزيد
استعداداتها للقضاء على نفوذ األشراف في الحجاز .
ب /خطأ
أ /صح
س /118توجهت القوات السعودية لضم الحجاز " بقيادة األمير سعود بن عبد العزيز " واستطاع دخولها وضم المنطقة :
ب /خطأ
أ /صح
س /119الدولة السعودية لم تستطع دخول جدة في هذه الفترة لسببين ما هما :
ب /لصعوبة تمكين وجود القوات السعودية في مكة .
أ /حصانة أسوارها .

ج /جميع ما ذكر

س /121ترك األمير سعود حامية عسكرية في مكة وأزال كل ما هو مخالف لتعاليم الدين اإلسالمي وقام بإلغاء الضرائب :
ب /خطأ
أ /صح
س /121كتب األمير سعود للسلطان العثماني " طلب منه منع محامل الحج المحملة بالمزامير والطبول وكل ما هو مخالف للتوحيد " :
ب /خطأ
أ /صح
س /122القوة العسكرية في الدولة السعودية األولى تقوم على " دعم القبائل بما يتوفر لها من إمكانات ويتولى ذلك أمراء القبائل " :
ب /خطأ
أ /صح
س /123كانت معركة فاصلة بين الدولة السعودية واألشراف مهدت الطريق أمام الدولة السعودية للتوغل في إقليم الحجاز هذه المعركة هي :
ب/روضة مهنا
أ/الجمانية
س /124حدثت الحملة العراقية (العثمانية الثانية) على الدولة السعودية في سنة  1211هـ :
ب /خطأ
أ /صح
س /125كانت نتيجه الحمله العراقيه الثانيه على الدوله السعوديه االولى " هزيمتها في المعركه وانسحابها " :
ب /خطأ
أ /صح
س /126دخلت مكة تحت حكم الدولة السعودية في عهدها األول بعد أن دخلها األمير سعود بن عبدالعزيز في " محرم من سنة 1218هـ " :
ب /خطأ
أ /صح
س /127أين ذهب الشريف غالب بن مساعد :
أ /ظل في المدينة المنورة حتى وفاته

ب /ظل في المدينة التركية حتى وفاته
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س /128ما سبب تأخر المواجهة بين الطرفين أو عدم إقدام األشراف بالتدخل العسكري ضد الدولة :
الجواب  :ألن األشراف في أول أمره م لم يكونوا مدركين لخطورة الدولة السعودية الناشئة وقدرتها على التوسع بهذا الشكل الكبير وكانوا يعتقدون
بأن المعارضة المحلية قادرة على القضاء على هذه الدولة وكانوا يرون أن أتباعها في الحج سيقوي المعارضين المحليين بالذات في إقليم العارض،
وأيضا ً قوة بني خالد في األحساء كانت من وجهة نظر األشراف كافية بالقضاء على الدولة .
س /129هرب الشريف غالب إلى جده ولم تستطيع الدولة مالحقته لماذا :
ب /لصعوبة تمكين وجود القوات السعودية في مكة
ا /لحصانة أسوارها

ج /جميع ما ذكر

س /131أزال اإلمام سعود قبل مغادرته مكة وذهابه إلى الدرعية كل ما هو مخالفا لتعاليم الدين اإلسالمي مثل :
ب /إلغاء الضراب الجارية والمنادة بالمواظبة على الصالة
أ /القباب المبنية على القبور

ج /جميع ما ذكر

احملاضرة السابعة :
س/131تكونت الدولة السعودية في عهدها األول من نجد واألحساء فقط:
ب/خطأ
أ/صح
س /132المناطق التي انضمت إلى الدولة السعودية األولى هي " عسير والمخالف السليماني نجران وقطر والبحرين والكويت والقواسم في رأس
الخيمة ووصول الدولة إلى عمان لقرب مسقط " :
ب/خطأ
أ/صح
س /133لماذا لم تستطع الدولة السعودية األولى فرض نفوذها على الكويت :
أ /بسبب الوجود البريطاني متمثل بشركة الهند الشرقية البريطانيه
ب /و لعدم رغبة القادة السعوديون بفتح جبهه لقوة لها نفوذها في منطقة الخليج كبريطانيا
ج /جميع ما ذكر
س /134امتد نفوذ الدولة السعودية األولى إلى جميع مناطق الخليج :
ب /باستثناء األحساء
أ /باستثناء الكويت
س  /135دخلت منطقة عسير تحت النفوذ السعودي بعد اقتناع زعمائها بمبادئ الدعوة اإلصالحية :
ب/خطأ
أ/صح
س /136من زعماء عسير الذين اعجبوا بدعوة الشيح محمد بن عبدالوهاب :
ج /محمد بن سعود
ب /عبد الوهاب ابو نقطه
أ /عثمان بن معمر
*مالحظة  :في المذكرة والملخص ذكر فقط اسم ( عبدالوهاب ) بدون ابو نقطة  ،وبعد البحث في النت وجدت الجواب فقرة ( ب) فلينتبه لذلك .
س /137تسمى المنطقة في جازان التي تقع بين عسير ونجران و اليمن " المخالف السليماني " :
ب/خطأ
أ/صح
س /138من كانوا زعماء عسير في ذلك الوقت :
ب /عبدالوهاب وأخيه محمد
ا /عبدالوهاب
س /139هل كانت قبائل نجران تؤدي الزكاة للدولة السعودية األولى :
ب  /ال
أ /نعم
س /141الذي أدى إلى تقليص نفوذ الدولة السعودية بالمنطقة " وصول الحمالت العثمانية المصرية إلى شبه الجزيرة العربية " :
ب/خطأ
أ/صح

احملاضرة الثامنة :
س/141توسع الدولة السعودية األولى في الخليج العربي أزعج:
ج/إيطاليا
ب/فرنسا
أ/بريطانيا
س /142تحركت بريطانيا بعد ان ازعجها توسع الدولة السعوديه االولى في " الخليج العربي " :
ب /خطأ
أ /صح
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س /143أدى توسع الدولة السعودية األولى في منطقة الخليج العربية إلى تدخل " بريطانيا " :
ب /خطأ
أ /صح
س /144نتج عن ضم الدولة السعودية الناشئة لألحساء والقطيف " االصطدام مع القوى المحلية في الخليج " :
ب /خطأ
أ /صح
س /145كانت بالد العراق و الشام :
ب /أعداء للدولة العثمانية
أ /تابعين للدولة العثمانية

ج /تابعين للدولة السعودية

د /تابعين لحكام جنوب غرب البالد

س( /146ثويني بن عبدهللا ) من " قبيلة المنتفق " :
ب /خطأ
أ /صح
س /147زعيم أول حملة تم إرسالها إلى العراق هو (ثويني بن عبدهللا ) :
ب /خطأ
أ /صح
س /148من هو اإلمام الذي تم اغتياله في هجمات كربالء :
ب /اإلمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود
أ /اإلمام محمد بن سعود
س /149كانت عالقة الدولة السعودية األولى مع الشام " عالقة سطحية ( محدودة بشكل كبير ) " :
ب /خطأ
أ /صح

احملاضرة التاسعة:
س /151المقصود بسياسة التضمين  ":أن لكل أمير بلدة أو شيخ قبيلة مسئولية مباشرة عما يحدث في ناحيته أو بلدته " :
ب /خطأ
أ /صح
س /151يساعد نظام سياسة التضمين على استقرار األمن :
ب /خطأ
أ /صح
س /152كان نظام سياسة التضمين في عهد اإلمام سعود بن عبد العزيز :
ب /خطأ
أ /صح
س /153سياسة التضمين هي  " :أن كل أمير مسئول عن ما يحدث في منطقته عند اإلمام " :
ب /خطأ
أ /صح
س / 154لماذا تم استخدام سياسة التضمين ..أو..الى ماذا ادت سياسة التضمين :
أ /حتى يكون هدفهم منع المشاكل قبل حدوثها ب /حتى يفرض األمير سيطرته على المنطقة باسلوبه ووجاهته

ج /جميع ما ذكر

س /155ساد األمن زمن الدولة السعودية في عهدها األول بسبب قوتها العسكرية :
ب /خطأ
أ /صح
س /156ساد األمن زمن الدولة السعودية في عهدها األول بسبب نظام التضمين :
ب /خطأ
أ /صح
س /157كيف كان يتكون الجيش المحارب في الدولة السعودية األولى :
الجواب  :ليس هناك جيش نظامي بل هو تطوع أو ما كان يسمى " بالغزو " وهم من الحاضرة والبادية  ،أو النفير وهو أن يرسل اإلمام بطلب من كل
منطقة أو قبيلة عدد من الجيش ويجتمعون في مكان محدد  ،وبعد أن تنتهي الحرب كل ٌ يرجع لقبيلته ومكانه .
س /158ما مصادر دخل الدولة السعودية األولى :
ج /الغنائم
ب /الزكاة
أ /األوقاف

د /الفيء

هـ /جميع ما ذكر

س /159لم يكن هناك ضرائب أو رسوم :
ب /خطأ
أ /صح
س /161ما هي أوجه إنفاق الدولة :
الجواب  :للمتطلبات الضرورية للحكم وللسكان وللرواتب والتعليم ومكافأة المعلمين وطالب العلم والحرس والوالة والقضاة وعمال الزكاة وكذلك
المساعدات والصدقات على المحتاجين والفقراء .
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س /161ما هي العلوم التي ُركز عليها في الدولة السعودية األولى :
ب /علوم اللغة العربية خاصة الشعر النبطي
أ /العلوم الشرعية " الفقه والتوحيد"

المستوى السادس
ج /جميع ما ذكر

س /162ما هي العلوم التي تم التركيز عليها في الدولة السعودية األولى :
ب /العلوم الشرعية ثم اللغة العربية والشعر
أ /العلوم الشرعية
س/163علم من العلوم الشريعة نال اهتمام واسعا ً في الدولة السعودية األولى :
ج /جميع ما ذكر
ب /الفقه
أ /التوحيد
س /164ما المبدأ الذي قامت عليه الدولة السعودية األولى :
ب /تحقيق العقيدة الصافية .
أ /تنقية الدين من البدع والخرافات والشرك

ج /جميع ما ذكر

س /165كانت األمور اإلدارية والسياسية يتوالها آل سعود  ،واألمور الدينية والتعليمية يتوالها آل الشيخ :
ب /خطأ
أ /صح
س /166ما هي ألقاب الحاكم في الدولة السعودية األولى :
ج /جميع ما ذكر
ب /األمير
أ /اإلمام
س /167فيمن يكون الحكم في الدولة السعودية األولى :
ب /في االبن األصغر لإلمام .
أ /في االبن األكبر لإلمام
س /168لمن تكون والية العهد في الدولة السعودية األولى والثانية :
أ /لالبن األكبر لإلمام

ب /لالبن األصغر لإلمام

س /169تكوين الجيش في الدولة السعودية األولى يكون معتمدا على " المتطوع " و كانوا ُيسمون (الغزو) " :
ب /خطأ
أ /صح
س /171كان هناك اهتما ًما باللغة العربية والشعر النبطي والفصيح في الدولة السعودية األولى  ،وكان االهتمام بالشعر النبطي أكثير :
ب /خطأ
أ /صح
س /171بماذا كان يلقب الحاكم في الدولة السعودية األولى :
ب" /األمير" ثم أضيف له لقب " اإلمام "
أ /األمير
س /172من أول من لقب باإلمام :
ا /مؤسس الدولة السعودية األولى " اإلمام محمد بن سعود "

ب /اإلمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود

س /173الحياة العلمية في نجد ازدهرت بسبب " حرص القادة والحكام وتشجيعهم لها " :
ب /خطأ
أ /صح
س / 174طبيعة النظام المالي للدولة السعودية في عهدها في األول كان مشابها ً " للنظام المالي للدولة اإلسالمية " :
ب /خطأ
أ /صح
س / 175من أهم "الموارد المالية" التي اعتمدت عليها في الدولة اإلسالمية " الزكاة " :
ب /خطأ
أ /صح
س /176هل نستطيع أن نلقب األمير سعود بن مقرن باإلمام :
ب /نعم نستطيع
أ /ال ،ألنه كان أمير
س /177هل كانت إدارة شؤون البالد مقسمة بين آل الشيخ وآل سعود :
ب /ال
أ /نعم
س /178كانت البيعة في عهد الدولة السعودية األولى " بالوراثة  ،أي تكون لإلبن األكبر " :
ب /خطأ
أ /صح
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إعداد أخوكم ومحبكم  /طالب منتسب

احملاضرة العاشرة :
س/179آخر حكام الدولة السعودية األولى هو:
أ/اإلمام عبد هللا بن سعود ب/اإلمام عبد العزيز بن محمد

ج/اإلمام سعود بن عبد العزيز

س/181هزمت قوات محمد علي بقيادة ابنه طوسون أمام قوات الدولة السعودية األولى في معركة:
ج/روضة مهنا
ب/وادي الصفراء
أ/الجمانية
س /181كانت معركة الحناكية بين قوات الدولة السعودية األولى وقوات:
ج/آل رشيد
ب/محمد علي
أ/األشراف
س / 182زاد عدد المنضمين من رجال القبائل إلى قوات إبراهيم باشا بعد انتصاره في :
ج  /الشرقية
ب /المدينة
أ /القصيم
س / 183كانت معركة وادي الصفراء بين قوات الدولة السعودية األولى وقوات :
ج/محمد علي وآلي مصر
ب/آل رشيد
أ/أألشراف
س/ 184هزمت القوة المصريه" بوادي الصفراء " كانت بقياده االمير محمد بن سعود "وكان أول الهاربين طوسون" :
ب /خطأ
أ /صح
س  /185هزمت القوة المصريه" بوادي الصفراء " كانت بقياده االمير عبدهللا بن سعود "وكان أول الهاربين طوسون" :
ب /خطأ
أ /صح
س /186ارتكبت الدولة السعودية األولى خطأ بعد معركة وادي الصفراء " بعدم تتبعهم خطوات القوات المصريه " :
ب /خطأ
أ /صح
أصرت الدولة العثمانية على استرداد الحرمين :
س /187لماذا
ّ
أ /الستعادة هيبتها التي فقدتها في العالم اإلسالمي

ب /ألهميتها اقتصاديا ً

ج /جميع ما ذكر

س /188رأت الدولة العثمانية في خروج الحجاز عن دائرة نفوذها:إضعاف لهيبتها في العالم اإلسالمي :
ب /خطأ
أ /صح
س /189كلفت الدولة العثمانية باشوية مصر والعراق والشام لحرب الدولة السعودية ولم ترسل جيشا نظاميا "ألنها لم تقدّر قوة الدولة السعودية "
"وتأمل من هذه الواليات تحقق هدفيها وهما  :استرداد الحرمين والقضاء على الدولة السعودية " :
ب /خطأ
أ /صح
س /191صدرت أوامر العثمانيين لوالي مصر محمد علي بغزو الدولة السعودية :في سنة1222هـ :
ب /خطأ
أ /صح
س " /191محمد علي باشا " :هو حاكم مصر وأُوكلت إليه مهمة القضاء على الدولة السعودية األولى :
ب /خطأ
أ /صح
س /192حاكم مصر الذي حارب الدولة السعودية األولى هو :
ج /طوسـون باشـا
ب /مدحـت باشـا
أ /إبراهيم باشـا

د /محمد علي باشـا

س /193لماذا كان الوضع في الحجاز مهيأ لنجاح حملة محمد علي باشا :
ج /جميع ما ذكر
ب /تضرر التجار
أ/لتعاون الشريف غالب
س /194لماذا تأخر محمد علي أربع سنوات عن تنفيذ أمر السلطان العثماني :
أ /لالستعداد والتجهيز  :من بناء وتجهيز  28سفينة ومستودعات وتموين

ب /وجود مشاكل داخلية في مصر

س /195وصلت أولى حمالت محمد علي العسكرية إلى الحجاز في سنة1226هـ :
ب /خطأ
أ /صح
س /196من هو قائد الحملة العثمانية أو" المصرية " األولى لحرب الدولة السعودية :
ب /إبراهيم باشا
أ /طوسون باشا
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س /197معركة وادي الصفراء كانت سنة :
ب1224 /هـ
أ1221/هـ

المستوى السادس

إعداد أخوكم ومحبكم  /طالب منتسب
ج1226 /هـ

س /198هُـزمـت قــوات طــوســون عـند مـشـارف الـمدينـة فـي مـعركة وادي الصفراء  ،ومنيت بهزيمة كبيرة على يد القوات السعودية بقيادة
األمير عبد هللا بن سعود  ،وهرب طوسون ومن معه إلى ينبع :
ب /خطأ
أ /صح
س /199الخطأ الذي ارتكبته القوات السعودية بعد انتصار معركة الصفراء "عدم إتباعهم لفلول القوات المصرية والقضاء عليهم " :
ب /خطأ
أ /صح
س /211ما الذي ساعد قوات طوسون لدخول المدينة :
الجواب  :انسحب السعوديون وتركوا حامية في المدينة  ،وبعد أن حاصر طوسون المدينة ،تعاون األهالي مع الحملة لتسهيل دخولها للمدينة ألنهم
كانوا ال ُيك ّنوا مودة للدولة السعودية لذلك استسلمت الحامية السعودية وسلمت أسلحتها.
س /211ما الذي دفع محمد علي لقيادة الحملة بنفسه :
ب /إعداد قوات الحملة لنوع جديد من الحروب وهي حروب الصحراء
قواده
أ /لتمكين وتنبيت نفوذه ويغير وضع ّ

ج /جميع ما ذكر

س /212أول عمل قام به محمد علي عند وصوله إلى جدة " قبض على الشريف غالب المساند له خوفا ً من انقالبه :
ب /خطأ
أ /صح
س /213أدت وفاة األمير سعود بن عبد العزيز " إلضعاف القوات السعودية أمام قوات محمد علي باشا " :
ب /خطأ
أ /صح
*مالحظة هامه ذكرها الطلبه  :ورد خطأ في المذكرة مكتوب  :وفاة عبد العزيز بن محمد بن سعود ،والصحيح أنه:سعود بن عبد العزيز بن محمد .
س /214لماذا عاد محمد علي باشا إلى مصر :
أ /للتطورات العالمية في ذلك الوقت ب /النجاحات التي حققتها الحملة في بيشة وعسير

ج /جميع ما ذكر

س /215ما أبرز بنود الصلح بين اإلمام عبد هللا بن سعود وطوسون :
ب /السماح بنقل أتباع كل جهة للجهة األخرى
أ /إيقاف الحرب وجالء قوات الحملة من نجد

ج /جميع ما ذكر

س /216لتوضع بنود الصلح بين اإلمام عبدهللا بن سعود وطوسون موضع التنفيذ؛ البد من موافقة محمد علي عليها  :فرفض ألنها ال تحقق هدفه :
ب /خطأ
أ /صح
س /217كان الشرط األساسي استسالم اإلمام عبد هللا وقومه لمصر فرفض  ،ألن كل هذه الشروط في صالح الحملة :
ب /خطأ
أ /صح
س /218سبب رفض محمد علي لشروط الصلح " ألنه يريد استسالم اإلمام عبد هللا وقدومه إلى مصر " :
ب /خطأ
أ /صح
س /219من قائد الحملة الثانية التي أرسلها محمد علي باشا :
ب /طوسون باشا
أ /إبراهيم باشا
س /211كم دام حصار الدرعية " ستة أشهر " حاصرها وضربها بالمدافع وأحرقها :
ب /خطأ
أ /صح
س /211أراد اإلمام عبد هللا أن يفدي الناس بنفسه حفاظا على ما تبقى من أرواح وحماية للدرعية فاضطر للمفاوضة  ،فما هي شروط الصلح بين
اإلمام عبد هللا وإبراهيم باشا :
ج /جميع ما ذكر
ب /أن يسلم اإلمام عبد هللا نفسه و ُيرسل إلى مصر
أ /عدم إيذاء أهل الدرعية
س /212استسلم اإلمام عبد هللا لكن إبراهيم باشا لم يلتزم باالتفاق فماذا فعل :
الجواب  :ارتكب الكثير من األعمال العنيفة اإلجرامية من قتل وتعذيب خاصة األمراء والزعماء وأرسل الكثير من األمراء وأسرة آل الشيخ إلى مصر ،
وهدم الدرعية وأجبر السكان على االنتقال  ..وغير ذلك من األعمال اإلجرامية .
س /213كانت نهاية اإلمام عبد هللا بن سعود "بعد أن سلّم نفسه إلى مصر أُرسل للقسطنطينية ثم ّقتل في اسطنبول وأُعدم بوحشية كبيرة رحمه هللا
" وبهذا انتهت الدولة السعودية األولى :
ب /خطأ
أ /صح
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س /214لماذ اهتمت الدولة العثمانية بخسارتها للحرمين :
ج /جميع ما ذكر
ب /ألن ذلك أثر عليها اقتصاديا
أ /ألن ذلك أثر عليها معنويا

المستوى السادس

س /215ما هي األهداف التي كلفت الدولة العثمانية " محمد علي باشا " القيام بها :
ج /جميع ما ذكر
ب /القضاء على الدولة السعودية األولى
أ /استرداد الحرمين
س /216لماذا تأخر محمد علي باشا في حملته لمدة  4سنوات :
ب /بسبب المشاكل الداخلية
أ /ليستعد للحمالت

ج /جميع ما ذكر

س /217كم حملة أرسل محمد علي باشا ؟ ومن هم قادتها :
أ /حملتين  ،األولى بقيادة طوسون باشا والثانية بقيادة إبراهيم باشا

ب /حملتين  ،األولى بقيادة إبراهيم باشا والثانية بقيادة طوسون باشا

س / 218كيف سيطر طوسون باشا على المدينة :
ب  /بسبب استسالم الحامية السعودية
أ /بمساعدة األهالي

ج /جميع ما ذكر

س /219بعد هزائم قوات محمد علي قاد بنفسه حملة عسكرية لتغيير الوضع لصالحه :
ب /خطأ
أ /صح
س /221حدثت معركة( َب ْسل ) في سنة:
ب1229 /هـ
أ1231 /هـ

ج1232 /هـ

*مالحظة  :اجاب بعض الطلبه السابقين بفقرة (ب) والصحيح حسب بحثي في النت وحسب ما ورد في المذكرة والملخص أن الجواب فقرة ( أ) .
س /221صمدت مدينة الرس أمام حصار القوات الغازية مدة:
ب /ثالثة شهور ونصف
أ /شهرين

ج /ستة شهور ونصف

س / 222بعد استيالء إبراهيم باشا على الرس :
ب /حاصر بريدة
أ /حاصر عنيزة
س /223في طريقه إلى الدرعية أخضع إبراهيم باشا منطقة الوشم وما حولها :
ب /خطأ
أ /صح
س /224في أول جماد األول ( 1233هـ) وصل إبراهيم باشا للدرعية :
ب /خطأ
أ /صح
س /225فدام حصار إبراهيم باشا للدرعية مدة ستة أشهر أبلى فيها المدافعون واإلمام عبد هللا بالء حس ًنا وشجاعة فائقة بالدفاع عن عاصمتهم :
ب /خطأ
أ /صح
س / 226كان استيالء القوات الغازية على الدرعية في سنة  1233هـ :
ب /خطأ
أ /صح
س /227لماذا كان الوضع في الحجاز مهيأ :
ا /ألن الشريف غالب لم يكن صادقا ً في والءه

ب /التجار في تلك الفترة فقدوا العائدات المادية (النقطاع التجار في الحج )

احملاضرة احلادية عشر :
س / 228الذي دمر ثم احرق مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية االولى هو:
ب /طوسون باشا
أ /ابراهيم باشا
س /229أول حكام الدولة السعودية الثانية ( اإلمام تركي بن عبد هللا ) :
ب /خطأ
أ /صح
س /231متى بدأت الدولة السعودية الثانية :
ب /عام 1433هـ
أ /عام 1241هـ
ملحوظة  :هناك خطأ في هذا التاريخ في المذكرة  ،فالصحيح ( 1241هـ)
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س /231اذكر اسماء حكام الدولة السعودية الثانية بالترتيب :
الجواب :

المستوى السادس

 -1حكمها في البداية تركي بن عبد هللا في الفترة (1235ـ 1249هـ) يعني حدود ( )14سنة .
 -2فيصل بن تركي حكمها في فترة حكمه األول  4سنوات من (1249ـ 1254هـ)
 -3خالد بن سعود حكمها من سنة (1254ـ 1257هـ) حدود سنتين
 -4اإلمام فيصل بن تركي في فترة حكمه الثانية من ( 1259ـ 1282هـ ) حدود 23سنة
 -5الحاكم السادس عبد هللا بن فيصل بن تركي سنة (1282ـ  1286هـ) حدود أربع سنوات
 -6سعود بن عبد هللا حكمها من (1286ـ 1291هـ) حدود خمس سنوات
وأخيرا اإلمام عبد الرحمن بن فيصل والد الملك عبد العزيز من (1317ـ 1319هـ )حدود سنتين
-7
ً
س /232حكمت الدولة السعودية الثانية للفترة من (1235ـ 1319هـ) أي حدود ( )74سنة :
ب /خطأ
أ /صح
س /233هناك عدة مصادر في تاريخ الدولة السعودية الثانية منها :
أ /من مؤلف عنوان المجد  :ابن بشر
ب /من مؤلف تحفة المشتاق  :ابن بسام
ج /من مؤلف األخبار النجدية  :الفاخري .
د /من مؤلف تاريخ الدولة السعودية الثانية  :عبد الفتاح أبو علية .
هـ /من مؤلف تاريخ الدولة السعودية األولى  :عبد الرحمن عبد الرحيم .
و /جميع ما ذكر
*مالحظة فقرة (د) اسم المؤلف في المذكرة والملخص مكتوب " عبدالفتاح أبو علي " فلينتبه لذلك .
س /234هناك كتاب للدكتور عبد هللا بن صالح العثيمين من جزءين اسمه " تاريخ المملكة العربية السعودية " :
ب /خطأ
أ /صح
س /235من هو مؤسس الدولة السعودية الثانية :
ب /اإلمام فيصل بن تركي
أ /اإلمام تركي بن عبد هللا
س /236محمد بن مشاري بن معمر هو:
أ/أول من حاول إقامة دولة في نجد بعد سقوط الدولة السعودية األولى
ب/من زعماء نجد المعارضين للدولة السعودية األولى
ج/أمير العيينه قبل قبيل قيام الدولة السعودية األولى
س/237أول من حاول إقامة دولة في نجد بعد سقوط الدولة السعودية األولى وانسحاب إبراهيم باشا:
ج/سعود بن محمد
ب/مشاري بن سعود
أ/محمد بن مشاري بن معمر
س /238ما األسباب التي دعت " محمد بن مشاري بن معمر " إلقامة دولة في نجد :
أ /لعدم وجود أحد من أفراد العائلة الحاكمة
ب /أنه كان سليل أسرة عريقة كانت تحكم في العيينة .
ج /يمتلك كمية جيدة من األسلحة واألموال .
د /يمت بصلة ألسرة آل سعود" أمه أخت اإلمام محمد بن سعود "
هـ  /جميع ما ذكر
س /239لماذا اتخذ " محمد بن مشاري بن معمر " الدرعية عاصمة لدولته الجديدة بدالً من العيينة :
ب /لعدم استطاعته اقامة الدولة في العينية
أ /إدراكا ً ألهمية الدرعية وأثرها في نفوس الناس .
س /241واجه ابن معمر مشكلة فقد ظهرله " مشاري بن سعود " أخ اإلمام عبد هللا بن سعود آخر حكام الدولة السعودية الثانية  ،حيث هرب من
سجنه وعاد إلى الدرعية وقبض على ابن معمر مما اضطر محمد بن مشاري للتنازل بالحكم وبايع األمير مشاري بن سعود :
ب /خطأ
أ /صح
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س /241هل وفت قوات إبراهيم باشا في اتفاقها بحفظ الدرعية :
ب /ال
أ /نعم

س /242أرسل إبراهيم باشا بعض أفراد أسرة آل سعود وآل الشيخ إلى مصر "رغبة في القضاء على أي محاولة إلعادة الدولة من جديد " :
ب /خطأ
أ /صح
س /243من أين بدأ اإلمام تركي بن عبد هللا نشاطه لمواجهة ابن معمر السترداد الحكم :
ب /تحرك من الخرج الستراد الحكم
أ /تحرك من الحائر السترداد الحكم .
س /244من أول من اتخذ الرياض عاصمة للدولة السعودية :
ب /اإلمام فيصل بن تركي
ا /اإلمام تركي بن عبد هللا
س /245اتجه إبراهيم باشا فور وصوله إلى:
ب /القصيم
أ /مكة

ج /المدينة

س /246اشتبكت قوات الحملة مع القوات السعودية عدة اشتباكات في المدينة :
ب /خطأ
أ /صح
س /247كان اإلمام عبدهللا بن سعود بن عبدالعزيز أحد الذين قتلهم إبراهيم باشا :
ب /خطأ
أ /صح
س /248انتقل كثير من أهل نجد و زعاماتها إلى مناطق نائية رافضين التعاون مع القوات الغازية :
ب /خطأ
أ /صح
س /249انتقل كثير من أهل نجد و زعاماتها إلى مناطق نائية خوفا من مالحقة ابراهيم باشا لهم وقتلهم:
ب /خطأ
أ /صح
س /251قام إبراهيم باشا بإرسال عدد من أمراء آل سعود إلى القاهرة " لينهي أي أمل إلقامة أي دولة من جديد " :
ب /خطأ
أ /صح

احملاضرة الثانية عشر :
س /251معركة السبية من المعارك الحربية الكبيرة التي كانت بين قوات اإلمام تركي بن عبدهللا وحكام:
ج/األحساء
ب/الشام
أ/العراق
س/252الذي نقل العاصمة السعودية من الدرعية إلي الرياض هو:
ج/اإلمام تركي بن عبدهللا
ب/اإلمام فيصل بن تركي
أ/اإلمام عبد هللا بن فيصل
س /253مدينة " الرياض " كانت مدينة عادية ذلك الوقت حتى جاء األمير تركي بن عبد هللا وجعلها عاصمة الدولة السعودية :
ب /خطأ
أ /صح
س /254لماذا اتخذ اإلمام تركي بن عبدهللا "الرياض"عاصمة للدولة :
أ /ألنها مدينة محصنة ومهيأة للدفاع عن الدولة

ب /وموقعها استراتيجيا ً

ج /جميع ما ذكر

س /255القائد الذي أرسله محمد علي للقضاء على حركة اإلمام تركي بن عبد هللا هو " حسين بيك "  ،وقد ارتكب فضائع في نجد منها أنه قتل
(  ) 231من كبار الدرعية فقد تفوق على إبراهيم باشا في التعذيب :
ب /خطأ
أ /صح
س /256كانت المناطق الجنوبية من نجد تعتبر مناطق جاذبة للمعارضين للنفوذ التركي المصري "ألنها منطقة مفتوحة صحراوية قريبة من سالسل
الجبال وتضاريسها تسمح لالختفاء والهروب " :
ب /خطأ
أ /صح
س /257ما أسباب المبايعة السريعة لإلمام تركي بن عبد هللا حاكما ً للدولة السعودية الثانية :
ب /شخصية اإلمام تركي والصفات التي تمتع بها فانتشرت محبته بين الناس
أ /الرغبة في زعامة توحدهم وتقودهم
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س /259األحساء في الدولة السعودية الثانية كانت تحت حكم :
ج /األشراف
ب /العثمانيين
أ /زعماء بني خالد
س /261معركة السبية كانت بين تركي بن عبد هللا وبني خالد وقد" انتصرت فيها الدولة السعودية " :
ب /خطأ
أ /صح
س /261أهم نتيجة لمعركة السبية " دخول اإلمام تركي بن عبد هللا منطقة األحساء " :
ب /خطأ
أ /صح
س /262انتصرت قوات اإلمام تركي بن عبد هللا على قوات زعماء بنو خالد في موقعة السبية :
ب/خطأ
أ/صح
س /263ما اسم القائد الذي ارسله محمد علي للقضاء على محاولة األمام تركي بن عبدهللا ألحياء الدولة السعودية الثانية :
ب /ابراهيم باشا
أ /حسين بيك
س /264ارتكب " حسين بيك " في نجد عملية بها نوع من الخسة والدناءة عندما قام بقتل  231من كبارات رجال الدرعية بعد أن أمنهم ودعاهم
للقائه بعد ذلك قتلهم :
ب /خطأ
أ /صح
س /265اإلمام فيصل بن تركي بن عبدهللا " أين كان قبل عودته إلى نجد " :
ب /تركيا
أ /مصر
س /266كان اإلمام فيصل بن تركي بن عبدهللا " في مصر " ألنه " قبض عليه وأرسل مع من أرسل بعد سقوط الدولة السعودية األولى " :
ب /خطأ
أ /صح
س /267من أين بدأ تركي بن عبد هللا نشاطه العسكري " من الحائر جنوب الرياض " :
ب /خطأ
أ /صح
س /268ما سبب عودة الدولة السعودية بسرعة ومبايعة االمام تركي :
أ /لرغبة النجديين في زعامة توحدهم بعد تلك الفترة
ب /بسبب ما وجدوه في اإلمام تركي من مواصفات الزعامة والقيادة التي أثرت في نفوسهم
ج /جميع ما ذكر

احملاضرة الثالثة عشر :
س/269انتهى عهد اإلمام تركي بن عبدهللا باستشهاده على يد ابن أخيه:
ج/محمد بن مشاري
ب/مشاري بن عبدالرحمن
أ/عبدالعزيز بن مساعد
س /271كانت البحرين مزعجة لإلمام تركي بن عبد هللا " لتدخلها في شؤون األحساء " :
ب /خطأ
أ /صح
س /271اُستشهد اإلمام تركي بن عبد هللا باغتيال من " ابن أخته مشاري بن عبد الرحمن " الذي كان يطمح إلى حكم الدولة السعودية الثانية :
ب /خطأ
أ /صح
س /272قتل اإلمام تركي بن عبد هللا " في آخر يوم من عام 1249هـ " :
ب /خطأ
أ /صح
س /273مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود " حكم الرياض  41يوما ً بعد اغتياله لخاله اإلمام تركي بن عبدهللا " :
ب /خطأ
أ /صح
س /274كان اإلمام فيصل بن تركي عند اغتيال والده " في المنطقة الشرقية لمشكلة هناك للقضاء على تمرد بعض القبائل " :
ب /خطأ
أ /صح
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س /275كان اإلمام فيصل بن تركي عندما وصله خبر استشهاد والده موجوداً في:
ج /القاهر
ب /األحساء
أ /الخرج

س /276عندما علم اإلمام فيصل بن تركي باستشهاد والده في الرياض " رجع إلى األحساء  ،ووقف معه عدد من األمراء فساعدوه في استعادة
حكمه من مشاري بن عبد الرحمن " :
ب /خطأ
أ /صح
س /277تأسست إمارة آل رشيد في حائل " عندما قام اإلمام فيصل بتعيين صديقه عبد هللا بن رشيد في إمارة جبل شمر  ،وبهذه اإلمارة وضع أساس
إمارة آل رشيد في منطقة جبل شمر " :
ب /خطأ
أ /صح
س /278لماذا أرسل محمد علي باشا " إسماعيل بك " ومعه أمير سعودي هو خالد بن سعود :
أ /إلقناع السكان بأن الزعامة لـ آل سعود ليضمن والئهم له

ج /جميع ماذكر

ب /وللقضاء على أي محاولة خروج أو تمرد

س /279األمير خالد بن سعود الذي حكم نجد حوالي سنتين "هو أخو اإلمام عبد هللا بن سعود آخر حكام الدولة السعودية األولى"  ،كان سجينا ً في
القاهرة ورجع إلى نجد ووقف ضده السكان ألنه يستظل بظل محمد علي باشا :
ب /خطأ
أ /صح
س /281اتصل اإلمام فيصل بن تركي بوالي العراق العثماني " ألنه على خالف مع محمد علي باشا  ،وهذا الخالف سيجعل والي العراق يساعد اإلمام
فيصل بن تركي ضد قوات محمد علي باشا " :
ب /خطأ
أ /صح
س /281أرسل محمد علي القوات فاضطر اإلمام فيصل بن تركي لالستسالم فأين سجن :
ب /اعيد مره أخرى إلى اسطنبول
أ /أعيد مرة أخرى إلى القاهرة
س /282كانت البحرين بالذات مزعجة لحكم اإلمام تركي بن عبدهللا " بسبب تدخلها في شؤون االحساء " :
ب /خطأ
أ /صح
س /283كيف تأسست إمارة آل رشيد في حائل :
أ /اإلمام تركي بن عبدهللا ولى " عبدهللا بن رشيد " عليها

ب /اإلمام فيصل بن تركي ولى " عبدهللا بن رشيد " عليها

س /284ارسل محمد على باشا حملة عسكرية بقيادة اسماعيل باشا ومعها " أمير سعودي " ليكسب تعاطف الناس :
ب /خطأ
أ /صح
س "/285األمير خالد بن سعود" أخو اإلمام عبدهللا بن سعود آخر حكام الدولة السعودية األولى هو الذي ارسله محمد على باشا مع الحملة العسكرية
بقيادة اسماعيل باشا "ليكسب تعاطف الناس " :
ب /خطأ
أ /صح
س/286رفض سكان جنوب نجد الدخول في طاعة اإلمام خالد بن سعود " ألنه كان يستظل بجيش محمد علي باشا " :
ب /خطأ
أ /صح
س /287خالف أهالي الرياض وجهة األمام فيصل بن تركي عندما أخبرهم عن الحملة القادمة من مصر " ورفضوا التعاون معه " بسبب خوفهم من
التنكيل والعذاب علي يد الحملة :
ب /خطأ
أ /صح
س /288اتصل اإلمام فيصل بن تركي بوالي العراق العثماني " ألنه على خالف مع محمد علي باشا " :
ب /خطأ
أ /صح
س /289إلى أين رحل اإلمام فيصل بن تركي بعد استسالمه لقوات مصر :
ب /إلى اسنطبول
أ /إلى القاهرة
س /291واجه االمام فيصل بن تركي عده مشكالت في بدايه حكمه من بينها :
ب /بعض القبائل خرجت عن التبعيه
أ /مشكله القبائل التي لم تدفع الزكاه بعد موت والده
س /291واجه االمام فيصل بن تركي بدايه حكمه عدة مشاكل من بينها :
ب /استيالءه على الدمام من حكام البحرين
أ /ابن رشيد

ج /وجود العثمانيين في الحجاز
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احملاضرة الرابعة عشر :
س/292لم يستمر حكم األمير خالد بن سعود في نجد أكثر من عام حتى ثار عليه األمير:
ج/عبدهللا بن ثنيان
ب/سعد بن فيصل
أ/عبدهللا بن فيصل
س/293أمير الرياض الذي وقف في وجه الدولة السعودية األولى هو:
ج/زيد بن زامل
ب/عريعر بن دجين
أ/دهام بن دواس
س/294استطاع األمير اإلمام فيما بعد (فيصل بن تركي /الوصول إلي نجد بعد هروبه من سجنه في ) :
أ /بغداد

ب/حائل

ج/القاهرة

س /295حكم األمير فيصل بن تركي البالد في الفترة الثانية مدة:
أ 21 /سنة

ب 4 /سنوات

س/296نتج عن معاهدة لندن سنة 1256هـ:
أ/األعتراف بالدولة السعودية األولى

ج23 /سنة
ب/سحب محمد علي قواته من شبه الجزيرة العربية

ج/المنازعات القبلية

س /297انتهت معاهدة لندن" بطلب سحب محمد علي لقواته من شبه الجزيرة العربية " :
ب /خطأ
أ /صح
س /298من أسباب سقوط الدولة السعودية الثانية العصبية القبلية :
ب /خطأ
أ /صح
س /299غادرت جيوش محمد علي باشا الجزيرة العربية بعد "معاهدة جدة" :
ب /خطأ
أ /صح
س /311غادرت جيوش محمد علي باشا الجزيرة العربية بعد معاهدة لندن :
ب /خطأ
أ /صح
س / 311بعد انتهاء الفترة األولى لحكم اإلمام فيصل بن تركي حصل صراع بين أميرين في هذه الفترة وهما " األمير خالد بن سعود واألمير عبد هللا بن ثنيان " :
ب /خطأ
أ /صح
سُ /312عرف موقف األمير عبد هللا بن ثنيان من الحكم العثماني المصري لنجد " بعدم رغبته في الوجود األجنبي في شبه الجزيرة وصالبته وحزمه
في هذا الجانب " :
ب /خطأ
أ /صح
س /313األمير السعودي الذي كان صلبا ً في آرائه تجاه عدم قبول أي نفوذ خارجي على بالده هو " عبدهللا بن ثنيان " :
ب /خطأ
أ /صح
س /314النزاع بين األميرين خالد بن سعود وعبد هللا بن ثنيان نتج عنه " انتصار األمير عبد هللا بن ثنيان وسيطرته على الدولة السعودية الثانية
وخروج خالد بن سعود من نجد " :
ب /خطأ
أ /صح
س /315استطاع اإلمام فيصل بن تركي الهروب من سجنه في مصر ووصل للجزيرة العربية فإلى أين اتجه :
ب /عنيزة
أ /إلى جبل شمر
س /316لماذا اتجه اإلمام فيصل بن تركي إلى جبل شمر بالذات " لوجود صديقه عبد هللا بن رشيد أمير جبل شمر ويحظى بدعمه ومساعدته " :
ب /خطأ
أ /صح
س /317متى انتهت فترة حكم اإلمام فصل بن تركي األولى :
ب /عام 1254هـ
أ /عام 1255هـ
س /318كم استمرت فترة حكم اإلمام فيصل بن تركي في الفترة الثانية :
ج 41 /سنة
ب 23 /سنة
أ 21 /سنة
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س /319اإلمام فيصل واجه مشكلتين ما هما :
أ /مشكلة العجمان " الخروج والتعرض لقوافل الحجاج " .
ب /مشكلة أهل القصيم " فصل منطقة القصيم لتدخل قوى خارجية  ،وانتهت بخضوع القصيم لحكم اإلمام تركي بن فيصل "
ج /مشكلة جبل شمر
د /الفقرتان (أ+ب)

المستوى السادس

س /311أولى المشكالت في عهد اإلمام فيصل بن تركي في فترة حكمه الثانية :
ج /األشراف في مكة
ب /قبيلة المناصير
أ/مشكلة قبيلة العجمان
س /311كانت معركة الجهراء بين العجمان واإلمام فيصل بن تركي  ،وانتهت بانتصار اإلمام فيصل بن تركي :
ب /خطأ
أ /صح
س /312من المعارك التي نشبت بين اإلمام فيصل وأهالي القصيم :
الجواب :
 /1معركة اليتيمة  :كانت بين أهل القصيم واإلمام فيصل بن تركي  ،وانتهت بانتصار اإلمام فيصل على أهل القصيم .
 /2معركة رواق  :كانت بين أهل عنيزة واإلمام فيصل بن تركي  ،وانتهت بانتصار أهل عنيزة .
 /3معركة كون المطر  :كانت بين أهل عنيزة واإلمام فيصل بن تركي  ،وانتهت بانتصار اإلمام فيصل .
ملحوظة  :المهم في المعارك األطراف والنتيجة .
س /313أدركت بريطانيا خطر محمد علي باشا بعد توسيع نفوذه فقامت :
ب /أرسلت له وفداً لمفاوضته
أ /بتصديه وإجباره على االنسحاب

ج /قدمت المساعدات المادية والعسكرية له

احملاضرة اخلامسة عشر :
س/314عند انتهاء الدولة السعودية الثانية كان يتولى حكمها اإلمام:
ج/عبدهللا بن فيصل
ب/عبدالرحمن بن فيصل
أ/محمد بن فيصل
س /315كان على رأس الدولة السعودية في عهدها الثاني عند انتهاءها " اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي " :
ب /خطأ
أ /صح
س / 316مما فاقم النزاع بين اإلمام عبدهللا بن فيصل وأخيه األمير سعود:
ج/زعماء القبائل
ب/الدولة العثمانية
أ/األشراف
س/317اإلمام عبد الرحمن بن فيصل دخل في معركة مع ابن الرشيد في آخر عهده كانت في:
ج /المحمل
ب /حريمالء
أ /أم العصافير
س /318اخر معركه لالمام عبدالرحمن بن فيصل هي :
ب /حريمالء
أ /أم العصافير

ج /المحمل

س /319رحل االمام عبدالرحمن بعد هزيمته في معركة حريمالء الى " بادية األحساء " :
ب /خطأ
أ /صح
س /321الفترة التي تلت وفاة اإلمام فيصل بن تركي سنة 1282هـ اتسمت بسمة :
ب/ضعف موارد الدولة
أ/النزاع بين أمراء البيت السعودي

ج/االستقرار واتجاه الدولة نحو اإلزدهار

س /321كيف كان وضع منطقتي البحرين وعمان في عهد اإلمام فيصل بن تركي :
ً
أ /لم تخضع خضوعا تاما ً بسبب النفوذ البريطاني  ،وارتضت بدفع الزكاة ب /خضعت خضوعا تاما ً بسبب النفوذ البريطاني  ،وارتضت بدفع الزكاة
س /322كان موقف اإلمام فيصل بن تركي من الدولة العثمانية " موقف ودي  ،إلدراك اإلمام فيصل لقوة الدولة العثمانية ومعاداتها سيؤدي لمشكلة ،
وذكرت بعض المصادر أنه خضع اسميا ً وأعلت تبعيته للدولة العثمانية ودفع مبلغا من المال رمزي دليل على التبعية " :
ب /خطأ
أ /صح
س /323النزاع على الحكم حدث بين أبناء اإلمام فيصل بن تركي ،وبالذات أبرز شخصيتين وهما :
ب /عبدالرحمن بن فيصل وأخيه سعود بن فيصل
أ /عبد هللا بن فيصل وأخيه سعود بن فيصل
س/324استمر نزاع ابناء اإلمام فيصل بن تركي ( 27سنة ) :
ب /خطأ
أ /صح
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س / 325في الفترة ( 1282ـ 1319هـ ) ما هي أهم األحداث :
أ /نزاع بين أفراد أمراء البيت السعودي ( أبناء اإلمام فيصل بن تركي )
ب /تدخل إمارة آل رشيد في األحداث .
ج /الفقرتان ( أ  +ب )
د /ال شيء مما سبق
س /326سبب ضعف الدولة السعودية الثانية في آخر عهدها هو النزاع بين :
ب /آل سعود و العثمانيين على حكم الحجاز
أ /أبناء األمير فيصل بن تركي على الحكم

المستوى السادس

ج /زعماء بنو خالد و آل سعود على الحكم

س /327آخر معركة في هذا النزاع بين أبناء اإلمام فيصل بن تركي " معركة حريمالء وكانت بين اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وابن رشيد وانتهت
بانتصار ابن رشيد " :
ب /خطأ
أ /صح
س /328كان النظام العسكري في الدولة السعودية الثانية "مشابه لح ٍد ما لما كان عليه في الدولة السعودية األولى من النفير  :وهو أن يرسل اإلمام
بطلب من كل منطقة أو قبيلة عدد من الجيش ويجتمعون في مكان محدد  ،وبعد أن تنتهي الحرب كل ٌ يرجع لقبيلته ومكانه " :
ب /خطأ
أ /صح
س /329النظام المالي في الدولة السعودية الثانية ":لم يختلف عما كان عليه في الدولة السعودية األولى من مصادر الدخل ومصادر اإلنفاق " :
ب /خطأ
أ /صح
س / 331كـانـت الـنـاحيـة الـعلـمية فـي الـدولـة الـسعـوديـة الثـانية " شـجــعت الـعـلـم والـعـلـماء ولُوحظ التركيز على اللغة العربية أكثر مما هي في
الدولة السعودية األولى " :
ب /خطأ
أ /صح
س /331اهتمت الدولة السعودية األولى باللغة العربية :
ب /خطأ
أ /صح

احملاضرة السادسة عشرة :
س /332خضعت منطقة القصيم لنفوذ ابن رشيد بعد انتصاره على أهل القصيم في معركة:
ج/كنزان
ب/أم العصافير
أ/القرعة
س /333عين اإلمام فيصل بن تركي صديقا ً له حاكما ً على جبل شمر هو:
ج /عبد هللا بن رشيد
ب/عيسى بن علي
أ/محمد بن طالل
س /334من الكتب المصنفه في تاريخ بالدنا كتاب "تاريخ ملوك آل سعود"لمؤلفه:
ج/ابن عيسى
ب/سعود بن هذلول
أ/أمين سعيد
س/335من مؤلف كتابي  :شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز  ،والوجيز في سيرة الملك عبد العزيز :
أ /خير الدين الزركلي

ب /ألبن بسام

س/336من الكتب المصنفة في تاريخ بالدنا كتاب "الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز"لمؤلفه:
ج/عثمان بن بشر
ب/خير الدين الزركلي
أ/حسين بن غنام
س /337من كان على رأس الدولة السعودية الثانية عند سقوطها :
أ /اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

ب /اإلمام فيصل بن تركي

س /338نافذ باشا " هو الذي أرسله والي العراق للسيطرة على األحساء التي كانت تابعة لإلمام سعود  ،فسيطرت عليها الدولة العثمانية وظلت
تابعة لها حتى استردها الملك عبد العزيز " :
ب /خطأ
أ /صح
س /339كانت معركة أم العصافير "بين ابن رشيد واإلمام عبد هللا بن فيصل ،وانتهت بانتصار ابن رشيد " :
ب /خطأ
أ /صح
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س /341تحالف اهل المجمعه مع ابن رشيد على عبدهللا بن فيصل في معركه " أم العصافير " :
ب /خطأ
أ /صح
س /341تمكن محمد الرشيد من ضم أقليمي الوشم وسدير بعد انتصاره في معركة" المليداء" :
ب /خطأ
أ /صح
س /342تمكن محمد الرشيد من ضم أقليمي الوشم وسدير بعد انتصاره في معركة" أم العصافير":
ب /خطأ
أ /صح

س /343لما هُزم اإلمام عبد هللا في أم العصافير استغل الفرصة أبناء اإلمام سعود بن فيصل ودخلوا الرياض وقبضوا عليه وسيطروا على الحكم :
ب /خطأ
أ /صح
س /344لما علم ابن رشيد بسيطرة أبناء اإلمام سعود للرياض توجه إليها " بحجة مساعدة اإلمام الشرعي اإلمام عبد هللا بن فيصل " :
ب /خطأ
أ /صح
س /345سالم بن سبهان " هو من أتباع ابن رشيد  ،وقد ع ّينه أميراً على الرياض " :
ب /خطأ
أ /صح
س /346قبض اإلمام عبد الرحمن بن فيصل على سالم بن سبهان " لحصول مشكلة بينهما استدعى اإلمام عبد الرحمن القبض عليه وإيداعه السجن،
وقيل أن ابن سبهان دبر مؤامرة لقتل اإلمام عبد الرحمن فكشف ذلك فقبض عليه " :
ب /خطأ
أ /صح
س /347أول مشاركة للملك عبد العزيز في األحداث السياسية في الدولة السعودية الثانية " عندما خرج لمفاوضة ابن رشيد " :
ب /خطأ
أ /صح
س /348معركة أم العصافير التي انتهت بهزيمة اإلمام عبد هللا بن فيصل من أطرافها :
ج /عبد هللا بن رشيد
ب /حسن ابن مهنا
أ /اإلمام عبد هللا بن فيصل بن تركي

د /جميع ما ذكر

س /349استولى أبناء اإلمام سعود بن فيصل على الحكم "عندما استغلوا هزيمة عمهم " :
ب /خطأ
أ /صح
س /351قام والي العراق بتجهيز جيشا ً لالستيالء على األحساء بقيادة " نافذ باشا " :
ب /خطأ
أ /صح

احملاضرة السابعة عشر :
س /351كانت والدة الملك عبدالعزيز يرحمه هللا في:
ب/الدرعية
أ/الرياض

ج/الكويت

س /352ولد الملك عبدالعزيز سنة :
ب1288/هـ
أ1229 /هـ

ج1293 /هـ

س/353محمد بن علي اإلدريسي كان عند بدء الملك عبدالعزيز جهوده لتوحيد بالدنا زعيما ً لمنطقة:
ج/تبوك
ب/نجران
أ/جازان
س /354حكام منطقة جازان قبل حكم عبدالعزيز :
ج /آل عائض
ب /آل رشيد
أ /بنو خالد

د /األدارسة

احملاضرة الثامنة عشر :
س  / 355بعد نجاح الملك عبد العزيز بفتح الرياض جاءت له نجدة عاجله من والده ( بقياده أخيه سعد ) :
ب /خطأ
أ /صح
س /356بعد نجاح الملك عبدالعزيز في السيطرة على الرياض طلب نجدة عاجلة من والده في الكويت وقد وصلته وكانت بقيادة :
ج /أخيه األمير سعد بن عبدالرحمن
ب /أخيه األمير محمد بن عبدالرحمن
أ /ابنه األمير سعود بن عبدالعزيز
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س/357قسم المل ك عبدالعزيز رجاله عند دخول الرياض إلي ثالث مجموعات كانت المجموعة الثالثة بقيادته ومعه:
أ/أربعون رجالً
ج/سبعة رجال
ب/عشرة رجال
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س / 358ما التطورات السياسية التي حدثت عام " 1319هـ" أثناء ُمقام الملك عبد العزيز في الكويت :
أ /حدوث نزاع أسري على الحكم بين أفراد أسرة آل صباح  ،ونتج عنه تولي مبارك للحكم .
ب /محاولة ابن رشيد السيطرة على الكويت .
ج /جميع ما ذكر
س /359معركة الصريف " كانت بين مبارك الصباح وابن رشيد  ،وانتهت بانتصار ابن رشيد " :
ب /خطأ
أ /صح
س /361متى كانت أول محاولة للملك عبد العزيز الستعادة الرياض ولم تنجح :
ب /في عام  1319هـ
أ /في عام  1318هـ
س /361متى كانت المحاولة الناجحة للملك عبد العزيز الستعادة الرياض :
ب /في عام  1319هـ
أ /في عام  1318هـ
س /362كان اإلمام عبد الرحمن يرفض إلحاح ولده عبد العزيز بالخروج لنجد الستعادة ملك آبائه " خوفا ً عليه من أن يتعرض لقوات ابن رشيد " :
ب /خطأ
أ /صح
س /363لماذا حاول اإلمام عبدالرحمن أن يثني الملك عبدالعزيز عن مواصلة دخول الرياض :
ب /ألنه شاهد الوضع العام أصبح ضده والدولة العثمانية قد علمت بتحركه
أ /بسبب عاطفة األبوة وخوفا ً على أبنه

ج /جميع ما ذكر

س /364وافق أمير الكويت مبارك آل صباح على خروج الملك عبد العزيز لقتال ابن رشيد واستعادة الرياض "حتى يكف أذى ابن رشيد عن بالده " :
ب /خطأ
أ /صح
س /365لما لم يتحمس اإلمام عبد الرحمن " لفكرة استرجاع ابنه عبد العزيز للرياض " :
ب /ألنه خاف على ابنه الشاب من عدوه الذي يفوقه في العدد والعدة
أ /ألنه فقد األمل

ج /جميع ما ذكر

س /366كم عدد الذين خرجوا من الكويت مع الملك عبد العزيز لدخول الرياض :
ب /حوالي "  " 81رجالً
أ /حوالي "  " 41رجالً
س /367قسم الملك عبدالعزيز عند وصوله إلى الرياض رجاله على فرقتين :
ب /خطأ
أ /صح
سم الملك عبد العزيز رجاله :
س /368كيف ق ّ
الجواب  :قسمهم إلى ثالثة مجموعات :
 /1قسم خارج الرياض في منطقة النخيل .
 /2قسم في أحد المزارع القريبة من الرياض على األسوار .
 /3هم سبعة رجال رأسهم الملك عبد العزيز تولوا دخول الرياض.
س /369المعلومات التي قدمتها زوجة عجالن للملك عبد العزيز هي " أن زوجها " ابن عجالن " ينام في قصر المصمك لعدم اطمئنانه على
األوضاع  ،ويأتي إلى بيته في الصباح عند طلوع الشمس " :
ب /خطأ
أ /صح
س /371متى دخل الملك عبد العزيز الرياض :
أ 5 /شوال "  1319هـ "

ب 11 /شوال "  1319هـ "

س /371أول عمل قام به الملك عبد العزيز بعد دخول الرياض " بناء أسوارها في خمسة أسابيع  ،وجاءته اإلمدادات من والده وحاكم الكويت بقيادة
أخيه األمير سعد " :
ب /خطأ
أ /صح
س /372موقف ابن رشيد من دخول الملك عبد العزيز للرياض " كان ينتظر امدادات من الدولة العثمانية  ،وبعد أن علم بتطورات الرياض اضطر أن
يعود إلى حائل ليجهز جيشه ويستعد لجمع قواته " :
ب /خطأ
أ /صح
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س /373لماذا بدأ الملك عبد العزيز أولى خطواته في المناطق الجنوبية من نجد :
أ /بعدها الجغرافي من حائل " مقر آل رشيد "  ،ولقربها من الرياض .
ب /سكانها أكثر والء للحكام السعوديين  ،وأكثر معارضة للدولة العثمانية وسلطة ابن رشيد .
ج /جميع ما ذكر

س /374بدأ الملك عبد العزيز أولى خطواته التوحيدية بجنوب الرياض( بالمناطق الجنوبية من نجد ) " بسبب بعدها عن حائل وقربها من الرياض
ولوفاء حكامها بالملك عبد العزيز وألن المزارع تخفي الملك عبد العزيز " :
ب /خطأ
أ /صح
س /375اختلف المؤرخين في عدد الخارجين مع الملك عبدالعزيز من الكويت منهم من قال " أن عددهم  41ثم عندما أصبح في واحة يبرين انضم له
 21فأصبحوا  61ومنهم من قال  " 63والصحيح " 41رجال " :
ب /خطأ
أ /صح
س /376ماهي المعلومات التي قدمتها زوجة بن عجالن للملك عبدالعزيز :
ب /أخبرته أن زوجها ال ينام كل ليلة في قصر المصمك
أ /أخبرته أن زوجها ينام كل ليلة في قصر المصمك
س /377أول عملية قام بها الملك عبدالعزيز بعد دخول الرياض هي " تحصين الرياض وبناء أسوارها " :
ب /خطأ
أ /صح
س /378لماذا وافق أمير الكويت مبارك الصباح على خروج الملك السترداد الرياض :
ب /لكي يشغل بن رشيد عن الهجوم على الكويت
أ /بعد إلحاح الملك عبدالعزيز

ج /جميع ما ذكر

س /379عجالن بن محمد ال ينام إال في قصر المصمك " بسبب عدم اطمئنانه على األوضاع المحيطة به " :
ب /خطأ
أ /صح

احملاضرة التاسعة عشر :
س /381أين كان زعماء القصيم عندما بدأ الملك خطواته لضم القصيم :
ب /كان جميعا ً في الكويت
أ /كان أكثرهم في الكويت
س /381معركة البكيرية " كانت بين الملك عبد العزيز وابن رشيد  ،وانتهت بانتصار الملك عبد العزيز على ابن رشيد والقضاء على القوات النظامية
التي كانت معه " :
ب /خطأ
أ /صح
س /382لماذا بدأ الملك عبدالعزيز من جنوب الرياض :
ب /والء أهلها آلل سعود
أ /لبعدها عن ابن رشيد

ج /جميع ما ذكر

س / 383كانت إحدى مناطق نجد ميدانا ً حاسما ً للصراع بين الملك عبدالعزيز وخصمه ابن رشيد نظراً ألهميتها الزراعية والجغرافية والتجارية هذه
المنطقة هي :
ج /منطقة االحساء
ب /منطقة القصيم
أ /المناطق الجنوبية من نجد

احملاضرة العشرون :
س /384كان من نتائج معركة روضة مهنا أن تمكن الملك عبدالعزيز يرحمه هللا من دخول منطقة:
ج/المدينة المنورة
ب/القصيم
أ/الجوف
س /385تعتبر معركة " روضة مهنا " من المعارك الحاسمة في التاريخ السعودي في دوره الثالث :
ب /خطأ
أ /صح
س /386كانت معركة روضة مهنا حاسمة إذ أدت إلي مقتل:
ج/عبدالعزيز بن رشيد
ب/أحمد فيضي
أ/أبن عجالن
س /387تعد معركة " ابن مهنا " معركة حاسمة لماذا :
ب /لدخول الرس وخضوع كافة منطقة القصيم لحكم الملك عبد العزيز
أ /لمقتل ابن رشيد " وهذا األهم
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س /388رغبتْ الدولة العثمانية بمفاوضة الملك عبد العزيز من مركز قوة فأرسلت حملتين  ،ما هما :
أ /من البصرة بقيادة المشير أحمد فيضي .
ب /من المدينة بقيادة صدقي باشا .
ج /الفقرتان ( أ+ب)
د /ال شيء مما سبق

المستوى السادس

س /389سميت سنة الجوع بهذا االسم " النتشار الجدب والمجاعة وقلة الزراعة " :
ب /خطأ
أ /صح
س /391الذي خلف " عبدالعزيز بن رشيد " في إمارة جبل شمر " ابنه متعب " :
ب /خطأ
أ /صح
س /391الدولة العثمانية قبل أن تفاوض الملك عبد العزيز أرادت أن يكون موقفها التفاوضي قوي فأرسلت  ":حملتين  ،األولى من البصرة بقيادة
المشير أحمد فيضي ،والثانية من المدينة بقيادة صدقي باشا :
ب /خطأ
أ /صح
س /392هل نجحت مفاوضات الدولة العثمانية مع الملك عبد العزيز :
ب /ال
ا /نعم
س /393تولى الحكم بعد معركة روضة مهنا " سلطان بن حمود بن رشيد " :
ب /خطأ
أ /صح

احملاضرة احلادية والعشرون :
س /394ما األحداث المهمة في عام " 1328هـ " :
أ /خروج أحفاد اإلمام سعود بن فيصل من الرياض للخرج .
ب /نجدة الملك عبد العزيز ألمير الكويت ضد قبيلة " المنتفق " وهزيمتهما .
ج /حملة الشريف حسين على نجد ووصوله إلى القويعية .
د /جميع ما ذكر
س /395في عام 1328هـ شهد أحداث مهمة ما هي
أ /خروج عدد من أحفاد اإلمام سعود بن فيصل من الرياض مغاضبين ومختلفين مع الملك
ب /نجدة الملك عبد العزيز ألمير الكويت ضد زعيم قبيلة المنتفق وهزيمتهما
ج /الحملة التي قام بها الشريف حسين على نجد ووصوله إلى القويعية
د /جميع ما ذكر
س /396زامل بن سبهان " هو زعيم جبل شمر الذي خلف حمود بن سبهان " :
ب /خطأ
أ /صح
س /397مشكلة أحفاد عم الملك عبد العزيز " أبناء سعود بن فيصل " نتج عنها "أن سار الملك عبد العزيز إلى الخرج وجعلها مركزاً له  ،وانتصر
على المؤيدين ألحفاد عمه " :
ب /خطأ
أ /صح
س /398كانت األحساء عند بدء الملك عبدالعزيز جهودة لتوحيد بالدنا تحت حكم " الدولة العثمانية " :
ب /خطأ
أ /صح
س /399كان عام " 1331هـ " مناسبا للملك عبد العزيز لضم األحساء لألسباب التاليه :
أ /مضايقة الشريف حسين بن علي للتجار النجديين .
ب /سماح السلطات العثمانية باألحساء لخصوم الملك باللجوء إلى المدن.
ج /أصبحت كافة نواحي نجد تابعة للملك باستثناء جبل شمر .
د /الدولة العثمانية أرهقت السكان المحليين بالضرائب .
هـ /هزيمة العثمانيين على الساحة الدولية يتيح للبريطانيين المتواجدين في الخليج تقوية نفوذهم .
و /التطورات العالمية وهزيمة العثمانيين في شمال أفريقيا .
ز /جميع ما ذكر
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س /411حرص الم لك عبدالعزيز على قطع الطريق على بريطانيا في االستيالء على األحساء بعد هزيمة العثمانيين :
ب /خطأ
أ /صح
س /411لماذا كانت سنة 1331هـ هي السنة المناسبة التي قام بها الملك عبد العزيز لضم األحساء :
أ /مضايقة الشريف حسين بن علي للتجار النجديين ومنع التعامل معهم
ب /سماح السلطات العثمانية باألحساء لخصوم الملك عبد العزيز باللجوء إلى المدن وحمايتهم
ج /أصبحت كافة نواحي نجد تابعة للملك ما عدا جبل شمر
د /التطورات العالمية في ذلك الوقت وهزيمة العثمانيين في شمال أفريقيا
هـ /الدولة العثمانية أرهقت السكان المحليين بالضرائب إلى جانب أنها عجزت عن حفظ األمن في هذه المنطقة
و /هزيمة العثمانيين يتيح للبريطانيين تقوية نفوذهم في الخليج
ز /جميع ما ذكر

احملاضرة الثانية والعشرون :
س/412انسحبت بعض القبائل من جيش الملك عبدالعزيز مما عرضه للهزيمة في معركة:
ج/المعتلى
ب/جراب
أ/الشنانة
س /413من أشهر الهجر التي أنشئت في عهد الملك عبدالعزيز هجرة :
ج/الغطغط
ب/القرعاء
أ/الخرمة
س /414أمير الخرمة الذي خرج عن طاعة الشريف حسين هو:
ب/عثمان المضايفي
أ/خالد بن لؤي

ج/الحسن بن عايض

س /415ضم الملك عبدالعزيز االحساء واستسلمت الحامية العثمانية بها فقام الملك عبدالعزيز بترحيلها عبر ميناء العقير إلى:
ج/العراق
ب/البحرين
أ/الكويت
س /416كانت "معركة كنزان "بين الملك عبد العزيز والعجمان  ،وانتهت بانتصار قبيلة العجمان وخسارة الملك عبد العزيز :
ب /خطأ
أ /صح
س /417متى توقفت الدولة العثمانية عن مساندة إمارة آل رشيد :
ب /بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية
أ /بعد هزيمتها في الحرب العالمية األولى

د /ال شيء مما سبق

س /418ما التطورات التي أثرت في إمارة آل رشيد بعد عام " 1337هـ " أو بعد الحرب العالمية األولى :
أ /كثرة المشكالت في اإلمارة .
ب /توقف العثمانيون عن مساندتهم .
ج /انضمام بعض قبائل شمر لحركة اإلخوان
د /جميع ما ذكر
تخاووا في طلب العلم وارتبطوا بطلب بمبدأ االصالح واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
س " /419اإلخوان " :هم جماعة
ّ
ب /خطأ
أ /صح
س /411ما هي اآلثار اإليجابية لحركة اإلخوان :
أ /تخفيف حدّة الوالء للقبيلة .
ب /القضاء على النزاعات القبلية .
ج /تشكيل وحدات عسكرية جمعت بين التدريب العسكري والحماس الديني .
د /تسهيل مهمة الحكومة في الحفاظ على األمن واستتبابه .
هـ  /جميع ما ذكر
س /411توقفت الدولة العثمانية عن مساندة ودعم امارة ابن رشيد في حائل بسبب " هزيمتها في الحرب العالمية األولى " :
ب /خطأ
أ /صح
س /412ماهي العوامل التي أثرت في وضع إمارة ابن رشيد عام  1339هـ :
ج /توقف مساندة الدولة العثمانية له
ب /إنضمام قبائل من شمر لحركة اإلخوان
ا /كثرة المشاكل الداخلية
س /413توتر العالقة بين الشريف حسين والملك عبدالعزيز بسبب :
ب /إعالن الشريف أنه ملك على العرب
أ /انضمام بعض القبائل في بادية الحجاز له
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س /414تعد نتيجة معركة كنزان من نتائج معركة جراب  ،وسببها أن قبيلة عجمان الذين شاركوا الملك عبد العزيز في تلك المعركة ضد ابن الرشيد
أخذوا إبال وأمتعة للملك وهربوا بها  ،فغضب عليهم  ،باإلضافة إلى إخالل تلك القبيلة باألمن في شرق البالد وشماله الشرقي  1فتوجه الملك عبد
العزيز إلى األحساء لمعاقبتهم ودارت بين الطرفين معركة في كنزان قرب الهفوف انتصر فيها العجمان على الملك عبد العزيز  ،وقتل في هذه المعركة
سعد بن عبد الرحمن  ،أخو الملك عبد العزيز على أن الملك عبد العزيز استطاع فيما بعد التغلب عليهم وإخضاعهم لحكمه :
ب /خطأ
أ /صح
س /415من العوامل التي أدت الى ظهور األخوان " مشروع استيطان التي تبناه الملك عبدالعزيز " :
ب /خطأ
أ /صح
س /416حدثت الحرب العالمية األولى " في عام 1337-1332هـ :
ب /خطأ
أ /صح
س /417معركة جراب " بين الملك عبد العزيز وابن رشيد " :
ب /خطأ
أ /صح
س /418تقع جراب في " مكان قرب الزلفي " :
ب /خطأ
أ /صح
س /419نتيجة معركة جراب " انهزم الملك عبد العزيز " :
ب /خطأ
أ /صح
س /421لم يستمر الصلح بين الملك عبد العزيز وابن رشيد بسبب " أن ابن رشيد استغل هزيمة الملك في معركة كنزان مع قبيلة العجمان وأغار
على شرق القصيم ونهب إبالً وغنما ً ألهل بريدة " :
ب /خطأ
أ /صح
س /421ما هي األسباب المؤثرة في التطورات :
أ /كثرة المشكالت الداخلية في إمارة ابن رشيد
ب /توقف الدولة العثمانية عن مساندته بعد هزيمتها في الحرب العالمية األولى
ج /انضمام فئات من شمر إلى االخوان
د /جميع ما ذكر

احملاضرة الثالثة والعشرون :
س /422في سنة 1338هـ تمكن الملك عبد العزيز يرحمه هللا من ضم منطقة:
ج/الطائف
ب/األحساء
أ/عسير
س /423ما أسباب ضعف إمارة جبل شمر :
ب /تخلي الدولة العثمانية عنها  ،بعد هزيمتها في الحرب العالمية األولى
أ /النزاع األسري على الحكم

ج /جميع ما ذكر

س /424استقل بحكم منطقة عسير تلك الفترة هو " الحسن بن عايض "  ،المع ّين من قبل العثمانيين :
ب /خطأ
أ /صح
ستقل بحكم منطقة عسير هو " انسحاب القوات العثمانية بعد هزيمتها في الحرب العالمية األولى " :
س /425الذي دفع " الحسن بن عايض " لي ّ
ب /خطأ
أ /صح
س /426قائد الجيش الذي أرسله الملك عبد العزيز لضم منطقة عسير هو " األمير عبد العزيز بن مساعد " :
ب /خطأ
أ /صح
س /427كانت " معركة حجلة " بين الحسن بن عايض و قوات الملك عبد العزيز بقيادة األمير عبد العزيز بن مساعد  ،وانتهت بهزيمة ابن عايض
والقبض عليه وأخذه للرياض :
ب /خطأ
أ /صح
س /428عاد ابن عايض لمنطقة عسير" ألن الملك كلما ع ّين أمير قامت عليه شكوى،فأُعيد ابن عايض بأمر من الملك عبد العزيز لمنطقة عسير":
ب /خطأ
أ /صح
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س /429أرسل الملك عبد العزيز جيشا ثانيا ً لمنطقة عسير  ،كان بقيادة من :
ب /األمير عبدالعزيز بن مساعد
أ /ابنه األمير فيصل بن عبد العزيز

المستوى السادس

س /431األمير عبد العزيز بن إبراهيم هو أمير منطقة عسير " الذي استطاع إقناع أسرة آل عايض بالركون للسلم والهدوء " :
ب /خطأ
أ /صح
س /431الشريف خالد بن لؤي " هو أمير الخرمة " :
ب /خطأ
أ /صح
س /432كانت " معركة تربة " بين الملك عبد العزيز والشريف حسين  ،وانتهت بانتصار الملك عبد العزيز  ،وأثرت على الشريف حسين وعلى
سمعته بين أتباعه :
ب /خطأ
أ /صح
س /433كيف كان رد الشريف حسين على خسارته في هذه المعركة :
ب /سمح للنجديين دخول الحجاز والحج .
أ /منع النجديين من دخول الحجاز ومن الحج
س /434ما موقف بريطانيا من الصراع بين الملك عبد العزيز والشريف حسن :
أ /أمدّت بريطانيا الشريف بالطائرات
ب /طلبت من الملك عبد العزيز االنسحاب من تربة
ج /عقدت هدنة بين الطرفين
د /حاولت أن تعقد اجتماعا في الكويت فلم ُيعقد لعدم حضور الشريف حسين
هـ  /جميع ما ذكر
س /435حاولت بريطانيا أن تعقد اجتماع في الكويت بين الملك وبين الشريف حسين للنظر في المشكالت العالقة بين الطرفين ،ولكن عدم حضور
الشريف أو وصول ممثل له أفشل المؤتمر :
ب /خطأ
أ /صح

احملاضرة الرابعة والعشرون:
س /435افتى العلماء بأن مايقوم به اإلخوان مخالف للدين ويحتاج إلي الوقوف ضدهم وتنبيههم:
ب/خطأ
أ/صح
س /436كان ضم الملك عبد العزيز لمنطقة جازان سنة:
ج1341/هـ
ب1351/هـ
أ1343/هـ
س /437ماذا كان موقف اإلخوان من " مؤتمر الجمعية العمومية " :
أ/عارضوا وأعلنوا أنهم القائمون باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد
ب /هددوا بمهاجمة بعض القبائل وأغاروا على عدد من القوافل التجارية وأمعنوا في التعدي والقتل  ،مما اضطر الملك عبد العزيز لقتالهم
ج /جميع ما ذكر
س /438ما هي أبرز مشكالت أو سلبيات حركة االخوان :
أ/عدم فهمهم للدين فهما صحيحا
ب /والء المنظمين لهذه الحركة للزعماء وليس للحكومة المركزية
ج /غالوا في الحكم على األشخاص
د /جميع ما ذكر
س /439ازدادت حركة االخوان غلواً في البالد " ألن الملك عبد العزيز واجه هذا األمر بكثير من الصبر والحكمة وتجنب مواجهة االخوان وعمل
على التقرب منهم و مناصحتهم واظهار الود لهم " :
ب/خطأ
أ/صح
س /441أول هجرة أنشأها الملك عبد العزيز إلسكان البادية هي " هجرة األرطاوية " :
ب/خطأ
أ/صح
س /441لم يتبع الملك عبد العزيز فلول المنهزمين من اإلخوان "خوفا من تعرضهم للقتل  ،وحقنا لدمائهم " :
ب/خطأ
أ/صح
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س /442مؤتمر بالرياض عام  1342هـ كان برئاسة اإلمام عبد الرحمن ونتائجة :
ب /يجب أن يؤدوا الحج أما سلما ً أو بالقوة
أ /أن هناك تذمر من منع الناس من الحج

المستوى السادس
ج /جميع ما ذكر

س /443تقرر عام 1342هـ في مؤتمر الرياض تخليص الحجاز من حكم األشراف :
ب /خطأ
أ /صح
س /444أجبر وجهاء مكة الشريف حسين للتنازل إلبنه علي عن الملك " ليؤدي إلى حل سلمي بين الطرفين" :
ب /خطأ
أ /صح
س /445ماهي بنود اإلتفاق الذي بين الملك عبدالعزيز والشريف علي :
أ /تنازل الشريف عن حكمه في الحجاز
ب /يضمن الملك سالمة الموظفين العسكريين ،واألشراف والسكان ،وعدم التعرض لهم ومنحهم العفو العام و تأمين احتياجاتهم من الغذاء والمؤون
مما يهيئ لهم حياة معيشية كريمة
ج /تسليم كل الممتلكات للحكومة السعودية
د /جميع ما ذكر
س /446إتفاق الملك عبدالعزيز مع اإلدريسي ينص على " أن األمور الداخلية لإلدريسي والخارجية للمك عبدالعزيز " :
ب /خطأ
أ /صح
س /447عقد بين اإلدريسي والملك عبدالعزيز معاهدة مكة سنة :
ب1343 /هـ
أ1341 /هـ

ج1345 /هـ

س /448بعد انهزام اإلدريسي " فر إلى اليمين " :
ب /خطأ
أ /صح
س /449وضع االدريسي بالده جازان تحت حماية الملك عبدالعزيز" خوفا من اطماع اليمن " :
ب /خطأ
أ /صح
س /4451تمرد االدريسي ضد الملك عبدالعزيز " ترتب عليه إرسال الملك عبد العزيز قوات سيطرت على المنطقه وعفا عن المشاركين مع االدريسي " :

أ /صح

ب /خطأ

س /451ارسل الملك عبدالعزيز جيشا الى الحجاز تمكن من ضم الطائف وهزيمه قوات الشريف حسين في " الهدا " :
ب /خطأ
أ /صح
س /452غادر الشريف حسين بعد تنازله بالحكم البنه" إلى العقبة " :
ب /خطأ
أ /صح
س /453الذي دفع الشريف مغادرة جده " خوفا من الفوضى " :
ب /خطأ
أ /صح

احملاضرة اخلامسة والعشرون :
س /454عقد الملك عبدالعزيز مع أحدى الدول العظمى اتفاقية لتحسين وتثبيت مركزه هي :
ج /العثمانيين
ب /بريطانيا
أ /أمريكا
س /455اعترفت بريطانيا بسلطة الملك عبدالعزيز بعد توقيعها اتفاقية معه عرفت بتفاقية:
ج/الرغامة
ب/دارين
أ/المحمرة
س /456كانت حركة ابن رفادة تتحصل على دعم وتشجيع يأتيها من األردن من قبل :
ج/آل رشيد
ب/الشريف حسين
أ/اإلخوان
س /457تم بين الملك عبد العزيز واألخوان معركة (السبلة ) :
ب /خطأ
أ /صح
س / 458انتصر الملك عبدالعزيز في معركة السبلة على :
ب/مانع بن ربيعة المريدي
أ/دهام بن دواس

ج/اإلخوان
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س / 459مـوقف الملك عبد العزيز من زعماء اإلخـوان " :سـلطان بن بجـاد"  :قُـبض علـيه وسـجن في الـرياض " ،فـيصل الـدويش"  :عالجه
الملك من إصاباته وعفى عنه :
ب /خطأ
أ /صح
س /461كان مصير هجرة الغطغط " بأن أرسل الملك عبدالعزيز ابنه األمير سعود لهدمها  ،وكانت ُتسمى بـ " هجرة ابن بجاد " :
ب /خطأ
أ /صح
س  /461حامد بن رفادة أحد زعماء قبيلة بلي الذين تمردوا في شمال الحجاز بعد عام (1347هـ) بعد خضوع المنطقة للملك  ،وبتشجيع ودعم من
الشريف حسين :
ب /خطأ
أ /صح
س /462عقد الملك عبد العزيز اتفاقيتين مع بريطانيا فما هما  ،وما نتائجهما:
أ /االتفاقية األولى  :اتفاقية دارين  ،واعترفت فيها بريطانيا بحكم الملك عبد العزيز .
ب /االتفاقية الثانية  :اتفاقية جدة  ،التزمت بها بريطانيا واعترفت باستقالل الملك عبد العزيز التام داخليا وخارجيا .
ج /الفقرتان ( أ +ب)
د /ال شيء مما سبق
س /463مؤتمر اقامة الملك عبدالعزيز مع األخوان أعاد التأكيد فيه على :
ب /طلب من العلماء أن يرشدوه بفتوى استخدام التقنية
أ /تمسكه بالدين في الحكم وتطبيقه للشريعة

ج /جميع ما ذكر

س /464أجل الملك عبد العزيز الحسم في هذه القضية إلى ما بعد الحج " لما في ذلك ازعاج للحجيج وما يثير مشكلة داخل البالد تسبب بلبلة
أو االخالل باألمن " :
ب /خطأ
أ /صح
س /465ما ذا كان يسمى المؤتمر " الجمعية العمومية " :
ب /خطأ
أ /صح

احملاضرة السادسة والعشرون :
س /466أول ما أنشئ مجلس الشورى كان في عهد:
ب/الملك فيصل
أ/الملك عبدالعزيز

ج/الملك فهد

س /467ما اسم المجلس الذي أنشأه الملك عبد العزيز بعد القرار الذي اصدر في عام 1344هـ :
ب /المجلس التنفيذي
أ /مجلس الشورى
س /468من شكل مجلس الشورى :
أ /الملك فيصل بن عبدالعزيز

ب /الملك سعود بن عبدالعزيز

س /469كان أعداد أعضاء مجلس الشورى عندما شكله الملك فيصل بن عبدالعزيز " ثمانية أعضاء وأغلب رجاالته من أهل مكة المكرمة " :
ب /خطأ
أ /صح
س /471الملك عبدالعزيز أمر بتأسيس المجلس التنفيذي وذلك من خالل :
ج /رؤساء الدوائر الحكومية
ب /أمراء المناطق
أ /مجلس الوكالء
س /471لقب الملك عبدالعزيز بلقب " اإلمام " كأول لقب وظل يحمله حتى وفاته :
ب /خطأ
أ /صح
س /472على ماذا يقضي المرسوم الصادر في جمادى األولى عام 1351هـ :
أ /توحيد البالد
ب /تسمية المللكة العربية السعودية بهذا االسم
ج /اصبح الملك عبد العزيز يلقب"بملك المملكة العربية السعودية "
د /جميع ما ذكر
س /473من عام 1351هـ أصبح الملك عبدالعزيز يرحمه هللا يحمل لقب :
ب/ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ج/ملك المملكة العربية السعودية
أ/سلطان نجد وملحقاتها
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س /474في عام 1339هـ عقد مؤتمر في الرياض تقرر فيه أن يكون لقب الملك عبدالعزيز هو:
ج/سلطان نجد وملحقاتها
ب/ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها
أ /والي نجد
س /475من القاب الملك عبدالعزيز ايضا( سلطان نجد وملحقاتها  ،األمير  ،ملك الحجاز ونجد ) :
ب /خطأ
أ /صح
س / 476من الموارد المالية التي اعتمدت عليها الدولة :
ب /الزكاة
أ /الهبات

ج /الضرائب

س /477أمر الملك عبدالعزيز بتشكيل جهاز يتولى إدراة شؤون الحجاز عرف باسم:
ج/مجلس الوكالء
ب/مجلس األمناء
أ/المجلس األهلي
س /478بعد ضم األحساء والقطيف استحدث مصدر دخل جديد للدولة في عهد الملك عبد العزيز هو:
أ/الجمارك

ب/العشور

ج/الفيء

س /479المقصود بالمجلس األهلي " هو مجلس يتكون من جهاز يتولى إدارة شؤون الحجاز " :
ب /خطأ
أ /صح
س /481الذي تولى إدارة المجلس األهلي هو " الملك فيصل بن عبد العزيز " :
ب /خطأ
أ /صح
س /481التعليمات األساسية للمملكة الحجازية تتضمن عدة أمور  ،ما هي :
أ /أن البالد ال تقبل التجزئة واالنفصال
ب /وأنها شورية إسالمية مستقلة في أمورها الداخلية والخارجية وبتأكيد ذلك أمر بإنشاء مجلس الشورى .
ج /جميع ما ذكر
س /482على ماذا يحتوي القرار الذي صدر عام 1344ه والذي يؤطر التعليمات للمملكة الحجازية والسلطنة النجدية :
أ /أن البالد التقبل التقسيم والتجزئجة بأي حال من األحوال
ب /أنها دولة شورية " تعتمد على الشورى " بتحكيم شرع هللا
ج /جميع ما ذكر
س /483تعددت ألقاب الملك عبد العزيز منها  " :اإلمام،سلطان نجد وملحقاتها ،ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ،ملك الحجاز ونجد وملحقاتها،
وأخيراً لقب :ملك المملكة العربية السعودية " :
ب /خطأ
أ /صح
س /484ألقاب الملك عبدالعزيز بالترتيب هي  :سلطان نجد وملحقاتها ثم ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ثم ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ثم
ملك المملكة العربية السعودية :
ب /خطأ
أ /صح
س /485أول إدارة أنشئت في نجد هي ( المجلس الخاص ) ويترأسه ( الملك عبدالعزيز ) :
ب /خطأ
أ /صح
س /486عدد الشعب التي يحتويها ديوان الملك عبد العزيز :
ب /شعبة الوفود والضيافة
أ /شعبة البادية

ج /شعبة المحاسبة

د /جميع ماذكر

س / 487تحولت وكالة المالية العامة في عام 1351هـ تحولت الى" وزارة " :
ب /خطأ
أ /صح
س /488نعني بالجهادية " فرض رسم مالي لمن لم يشترك في المعارك " :
ب /خطأ
أ /صح
س /489ظهر مصدر آخر جديد من مصادر دخل المملكة العربية السعودية وهو ما يعرف بالجمارك " بعد ضم األحساء " :
ب /خطأ
أ /صح
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احملاضرة السابعة والعشرون :
س /491تم إنشاء مؤسسة النقد في المملكة في عهد :
ب/الملك سعود
أ/الملك عبدالعزيز

ج/الملك فيصل

س /491تعاون شريف مكة الحسين بن علي مع بريطانيا لتنفيذ ما عرف في التاريخ العربي باسم:
أ/الثورة العربية ضد الحكم العثماني

ج/التحالف العربي

ب/اإلمبراطورية العربية

س /492في بداية ضم الملك عبد العزيز للحجاز أصدر عملة كانت:
أ/نحاسية من فئة القرش
ب/فضية عرفت باللاير العربي السعودي
ج/ورقية عرفت بإيصاالت الحجاج
س /493كانت " فئة القرش " أقدم عملة نحاسية :
ب /خطأ
أ /صح
س /494الملك فهد يرحمه هللا هو أول وزير لوزارة:
ب/العدل
أ/المعارف

ج/الدفاع

س / 495في عهد الملك عبدالعزيز أنشئت كلية للشريعة في:
ج/مكة المكرمة
ب/جدة
أ/المدينة المنورة
س /496أول كلية أنشأت في المملكة العربية السعودية " كلية الشريعة بمكة المكرمة " :
ب /خطأ
أ /صح
س /497صك العملة النقدية باللاير السعودي الفضي هو:
ج /الملك فيصل
ب /الملك سعود
أ /الملك عبد العزيز
*في المذكرة مكتوب (سك العملة ) والملخص مكتوب (صك العملة ) فلينتبه لذلك .
س /498في عام (1371هـ) أنشأت المؤسسة النقدية ،وفي العام التالي أصدرت الجنيه الذهبي السعودي ممثل العملة الرسمية للدولة :
ب /خطأ
أ /صح
س /499اذكر فئات العمالت الورقية التي اصدرت في عهد الملك عبد العزيز :
د /جميع ما ذكر
ج/عشرة
ب /خمسة
أ /لاير
س /511ما ابرز مصادر دخل الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز :
أ /الزكاة
ب /الغنائم
ج /الجهاد " فرض رسمي مالي لمن لم يشترك في المعارك "
د /االقتراض من التجار.
هـ /الجمارك
و /جميع ما ذكر
س /511بدأت الجمارك " بعد ضم منطقة األحساء والقطيف " :
ب /خطأ
أ /صح
س /512مديرية المعارف تحولت إلى وزارة ،فمن أول وزير للمعارف :
أ /الملك فيصل بن عبد العزيز

ب /الملك فهد بن عبدالعزيز

س /513أول كلية في المملكة كانت في مكة  ،ثم بعد ذلك في الرياض :
ب /خطأ
أ /صح
س /514الدولة عند تأسيسها لم يكن لها أي نقود أو عمالت  ،فكانت تستخدم " تستخدم العمالت األجنبية مثل العثمانية  ،والبريطانية  ،والنمساوية ،
والجنيه الفرنسي " :
ب /خطأ
أ /صح
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س /515لما ضم الملك عبد العزيز الحجاز " أصدر عملة نحاسية من فئة القرش " :
ب /خطأ
أ /صح
س /516إيصاالت الحجاج كانت من فئات  :اللاير والخمسة والعشرة " وكانت تخصص للحجاج " :
ب /خطأ
أ /صح
س /517ما إسم المدرسة التي تتولى ارسال أبناء الدولة للخارج في عهد الملك عبد العزيز :
ب /المعهد العلمي السعودي
أ /مدرسة البعثات
س /518كانت المملكة ترسل البعثات للدراسة بالخارج بالذات إلى مصر :
ب /خطأ
أ /صح
س /519الوضع التعليمي كان ضعيفا بشكل عام إال في مدينتين  ،أذكرهما :
د /الفقرتان ( أ +ب)
ج /جدة
ب /المدينة
أ /مكة
س / 511لماذا لم يكن هناك ضفع في الوضع التعليمي في مدينتي ( مكة و المدنية ) :
ب /بسبب إقبال العلماء وطلبة العلم عليهما
أ /بسبب وجود الحرمين

ج /جميع ماذكر

س /511المعهد الذي أنشأه الملك عبد العزيز و أعتني بتخريج المعلمين للتدريس هو " المعهد العلمي السعودي " :
ب /خطأ
أ /صح
س" / 512كلية الشريعه" و"كلية اللغة العربية" بالرياض تعتبر نواة لجامعة " اإلمام محمد بن سعود " :
ب /خطأ
أ /صح

احملاضرة الثامنة والعشرون :
س / 513في عهد الملك عبدالعزيز بدأت أولى خطوات إنشاء جيش سعودي منظم بإنشاء:
ج/مديرية األمور العسكرية
ب/رئاسة األركان الحربية
أ/وكالة الدفاع
س /514في عهد الملك عبدالعزيز تم إلغاء مديرية األمور العسكرية واقيم بدالً عنها:
ج/رئاسة األركان الحربية
ب/قوات المجاهدين
أ/وزارة الدفاع
س /515أدرك الملك عبد العزيز أهمية تطوير قواته فأمر بإنشاء مديرية األمور العسكرية :
ب /خطأ
أ /صح
س /516تطورت مديرية األمور العسكرية فأُضيف إليها "وكالة الدفاع " :
ب /خطأ
أ /صح
س /517لما ألغيت مديرية األمور العسكرية أقيم بدالً عنها " رئاسة األركان الحربية " :
ب /خطأ
أ /صح
س /518وكالة الدفاع تحولت إلى " وزارة الدفاع " :
ب /خطأ
أ /صح
س /519كم عاش الملك عبد العزيز :
ب  ) 91 ( /سنة .
أ ) 81 ( /سنة
س /521توفي الملك عبد العزيز في الطائف عام (  )1373ونقل جثمانه إلى الرياض ودفن في مقبرة العود :
ب /خطأ
أ /صح

احملاضرة التاسعة والعشرون :
س / 521تولى الملك سعود يرحمه هللا تعالى الحكم في بالدنا سنة:
ج1373/هـ
ب1371/هـ
أ1371/هـ
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س /522من أبرز أعمال الملك فيصل يرحمه هللا تعالى أثناء توليه والية العهد:
ج/إنشاء المجلس األعلى للقضاء
ب/إضاءة الحرم المكي
أ/إنشاء سالح المهندسين
س  /523تولى الملك فهد يرحمه هللا الحكم في بالدنا سنة :
ج1413/هـ
ب1412/هـ
أ1411/هـ
س/524صدر النظام الجديد لمجلس الوزراء في عهد:
ب/الملك خالد
أ/الملك فيصل

ج/الملك فهد

س /525كان استشهاد الملك فيصل يرحمه هللا سنة:
ب1392/هـ
أ1391/هـ

ج1395/هـ

س  / 526شهد الحرمين الشريفين أكبر توسعة في عهده الميمون هو الملك :
ج /الملك فهد
ب /الملك خالد
أ /الملك سعود
س  /527كان الملك خالد رحمه هللا مولع بعلوم األسر وبالصحراء :
ب /خطأ
أ /صح
س /528الملك الذي عرف عنه ثقافته الواسعة بتاريخ األسرة وتاريخ الصحراء وتاريخ البالد هو:
ج/الملك خالد
ب/الملك فيصل
أ/الملك سعود
س  / 529توفي الملك فيصل :
ب1348 /
أ1395 /
س  /531ألغى الرق هو الملك:
ب/
أ /الملك عبد العزيز

ج1391 /
الملك سعود

ج /الملك فيصل

س /531نشأ الملك فيصل في كنف جده ألمه الشيخ عبد هللا بن عبد اللطيف ألن أمه توفيت بعد والدته بخمسة أشهر :
ب/خطأ
أ/صح
س / 532ولد الملك سعود سنة :
ب1321 /هـ
أ1319 /هـ

ج1335/هـ

س /533ولد الملك فيصل سنة :
ب1341 /هـ
أ1324/هـ

ج1346 /هـ

س /534ولد الملك خالد سنة :
ب1338/هـ
أ1334/هـ

ج1331 /هـ

س /535ولد الملك فهد سنة :
ب1342 /هـ
أ1341/هـ

ج1351 /هـ

س / 536دام حكم الملك خالد يرحمه هللا:
ب8/سنوات
أ7/سنوات

ج11/سنوات

س /537اثناء تولي الملك فيصل والية العهد انشئت وزارة " العدل " :
ب/خطأ
أ/صح
س /538ظل الملك سعود يرحمة هللا تعالى في الحكم مدة:
ب 12 /سنة
أ 11 /سنه
س /539صدر النظام الجديد لمجلس الوزراء في عهد :
ب /الملك سعود
أ/الملك فهد
س /541من اعمال الملك فهد يرحمه هللا " مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف " :
ب/خطأ
أ/صح
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ج1388 /هـ

س /542من أعمال الملك سعود " قبل تولي الحكم " :
 قادة عدد من الحمالت العسكرية قائد للقوات المسلحة قام بالعديد من الرحالت الخارجية للدول العربية واإلسالمية أنابة والده لحضور عدد من المؤتمرات واالجتماعات العربية واإلسالمية والدولية وليا ً للعهد رئاسة مجلس الوزراء جميع ما سبقس /543من أعمال الملك سعود " بعد تولي الحكم " :
 تعيين الملك فيصل وليا ً للعهد دعم قضايا األمة العربية واإلسالمية سعى إلى التضامن العربي واإلسالمي توسعة الحرم المكي الشريف وإضاءته توسعة المسجد النبوي الشريف جميع ما سبقس /544في عهد الملك سعود يعد انتهاء أعمال التوسعة " أبرز األعمال والمشاريع التي شهدها عهده والتي وضع حجر األساس لهاا فاي عهاد الملاك عباد العزياز
ب/خطأ
"  :أ/صح

س /546من أعمال الملك فيصل " قبل تولي الحكم " :
اتخذه والده نائبا ً في الحجاز وعمره  21سنةرئيسا ً لمجلس الشورىوزيراً للخارجيةرئيسا ً لمجلس الوكالءنائبا ً لمجلس الوزراءرئيس مجلس الوزراءوليا ً للعهد جميع ما سبقس /547من أعمال الملك فيصل " عندما أصبح وليا ً للعهد " :
 تم إلغاء الرق صدور النظام األساسي للحكم صدور نظام المقاطعات صدور نظام استقالل القضاء إنشاء المجلس األعلى للقضاء ووزارة العدل ومجلس القضاء دعم التعليم وتطوير مراحله للذكور واإلناث دعم وزارة اإلعالم وتطوير أداءها ودعم إمكاناتها -جميع ما سبق
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س /548من أعمال الملك فيصل "بعد تولي الحكم " :
 رسم سياسة واضحة في عالقة بالده الخارجية وسعى إلى توطيدها مع الدول العربية و اإلسالمية و الصديقة تنظيم وتطوير أجهزة وإدارات ومؤسسات الدولة اقتصاديا ً واجتماعيا ً االهتمام بالتعليم والصحة االهتمام بشؤون الحج توسعة الحرمين الشريفين مد شبكة واسعة من الطرق في كافة أرجاء البالد االهتمام بالمواصالت البحرية -جميع ما سبق

المستوى السادس

س /549من أعمال الملك خالد" قبل تولي الحكم " :
 شارك في العديد من المعارك والحروب عين مساعداً لألمير فيصل عندما كان نائبا ً للملك في الحجاز تولى مسئولية إدارة أمارة مكة تولى مسئولية مجلس الوكالء وزيراً للداخلية قام بالعديد من الرحالت الخارجية اختاره الملك فيصل نائب لرئيس مجلس الوزراء ولي للعهد جميع ما سبقس /551من أعمال الملك خالد" بعد تولي الحكم " :
الجواب  :شهدت المملكة في عهده وبالذات في قطاعاتها المختلفة تقدما ً ملحوظا ً خصوصا ً في القطاعات الخدمية تحقيقا ً لتنمية الموارد البشرية من
جهة وزيادة في رفاهية المواطنين والعناية بمصالحهم .
س /551من أعمال الملك فهد" قبل تولي الحكم " :
 شارك في العديد من المهام والمسئوليات بالمستويين الداخلي والخارجي ترأس وفود المملكة للعديد من المناسبات والمؤتمرات واالجتماعات الدولية واإلسالمية و العربية . وزير للمعارف ولي للعهد جميع ما سبقس /552من أعمال الملك فهد"بعد تولي الحكم " :
 شهد الحرمان الشريفان في عهده أكبر توسعه في تاريخهما إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف صدور النظام الجديد لمجلس الوزراء شهدت قطاعات التعليم والصحة والزراعة والمواصالت والصناعة في عهده الكثير من التطوير والتحديث الذي فاق كل التوقعات صاحب هذا التطويرإصالح إداري كبير و ضخم
 إنشاء و استحداث وزارات جديدة وقامت الكثير من المدن االقتصادية والهيئات المرتبطة بها . -جميع ما سبق

احملاضرة الثالثون :
س /553ولد الملك عبدهللا سنة :
ب1347 /هـ
أ1341/هـ

ج1343/هـ

س /554تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الحكم في بالدنا "سنه  1426هـ " :
ب/خطأ
أ/صح
س /555أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا يحفظه هللا أمراً بإنشاء:
ج/مجلس الوكالء
ب/نظام المقاطعات
أ/هيئة البيعة
س/556منذ عام 1382هـ أسند إلى خادم الحرمين الملك عبدهللا تأسيس:
ج/المجلس األعلى لشؤن البترول والمعادن
ب/وزارة الداخلية
أ/الحرس الوطني
س / 557نظام ديوان المظالم صدر في عهد:
ب/الملك فهد
أ/الملك خالد

ج/الملك عبدهللا
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المستوى السادس

س 559/كان إنضمام المملكة إلي منظمة التجارة العالمية في عهد:
ج/الملك فهد
ب/الملك عبدهللا
أ/الملك خالد
س /561من أعمال الملك عبدهللا " قبل تولي الحكم " :
 عضويته في الهيئة العليا لدراسة الشؤون االقتصادية والسياسية والعسكرية للدولة أسند إليه الملك فيصل تأسيس جهاز الحرس الوطني عين نائب ثاني لرئيس مجلس الوزراء عين وليا ً للعهد ونائبا ً لرئيس مجلس الوزراء ورئيس للحرس الوطني جميع ما سبقس /561من أعمال الملك عبدهللا " عندما أصبح وليا ً للعهد " :
 قام بجهود من أجل توحيد الصف العربي أوكل إليه الملك فهد إدارة شؤون البالد أثناء عالجه في الخارج رأس المجلس االقتصادي األعلى المناط به تحديد السياسات االقتصادية العليا بالمملكة تولى منصب نائب رئيس المجلس األعلى لشؤون البترول والمعادن جميع ما سبقس /562من أعمال الملك عبدهللا " بعد تولي الحكم " :
 انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية اإلعالن عن مشروعات اقتصادية ضخمة من إنشاء عدة مدن اقتصادية التوسع في برنامج االبتعاث الخارجي تأسست العديد من الجامعات والكليات الجامعية في كافة أنحاء المملكة إنشاء هيئة البيعة إصدار الالئحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة صدر نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وضع حجر األساس لجامعة الملك عبد هللا لألبحاث والتقنية والتطوير والتي تعد أكبر مشروع علمي حضاري في العالم العربي واإلسالمي إنشاء العديد من الهيئات الحكومية والمراكز االقتصادية المتخصصة التوسعة الحالية للحرم المكي في المسعى والمنطقة الشمالية للحرم على المستوى الخارجي اهتمامه بالشأن العربي ونشر ثقافة االعتدال والتسامح والحوار واالنفتاح والدعوة للسلم ومنه مشروعه للتسوية الشاملةوالعادلة للقضية الفلسطينية
 اهتم بقضايا الحوار بين الحضارات ونبذ الصدام بينها . -جميع ما سبق

اسئلة جاءت في االختبارات الماضية وفي اللقاءات الحية الماضيه بحثت عنها في المذكرة
والملخص ولم أجدها  ،ووجدت إجابتها في النت :
س/563انضمام عثمان المضايفي إلى الدولة السعودية األولى كان له أثر بارز في النزاع بينها وبين:
ج/األشراف
ب/الدولة العثمانية
أ/زعماء بني خالد
س /564صهر الشريف غالب بن مساعد وزعيم قبائل العدوان الذي انضم إلى قادة الدولة السعودية األولى هو "عثمان المضيافي " :
ب/خطأ
أ/صح
س /565نتج عن ضم الدولة السعودية األولى لألحساء والقطيف اصطدامها مع:
ج/الدولة الفارسية/القوى المحلية في الخليج
ب/الدولة العثمانية
أ/بريطانيا
س /566زادت هجمات قبيلة المنتفق برئاسة ثويني بن عبدهللا بعد ضم الدولة السعودية األولى لمنطقة:
ج/الحجاز
ب/األحساء
أ/جبل شمر
س / 567في عام 1341ضم الملك عبدالعزيز :
ج  /القصيم
ب /الجوف
أ /األحساء
س  / 568ضم الملك عبد العزيز الجوف في سنة:
ب1344 /هـ
أ1331 /هـ

ج1341 /هـ
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ج1344/هـ

س /571يعد إقليم نجد من أقل المناطق في شبه الجزيرة العربية تأثراً بالعناصر الخارجية:
ب/خطأ
أ/صح
س  /571الدولة السعودية الثانية وحدت نجد في سنتين فقط " الإدراكهم قيمة الوحدة وأهمية وجود دولة توحدهم وترعى شئونهم  ،وكذلك حبهم
لإلمام تركي بن عبد هللا " :
ب/خطأ
أ/صح
س  /572لماذا في الدولة السعودية األولى استطاع الحكام توحد منطقة نجد في  41سنة أما في الدولة السعودية الثانية وحدت منطقة نجد في سنتين فقط :
أ /ألنه أدركوا قيمة الوحدة ألنهم عاشوا فترة طويلة في صراعات ونزاعات قبلية عرفوا قيمة الوحدة و اإلتحاد وقيمة الدعوة السلفية وقيمة األمن
وقيمة حكم آل سعود من العدل وانتشار الظروف المعيشية األفضل والتغيير الذي حدث لهم في عهدهم.
ب /ما تمتع به األمام تركي بن عبدهللا من صفات العدل بين الناس جعلت الناس يتبعونه من دون تردد
ج /جميع ما ذكر
س /573أول معركة كانت بين الملك عبد العزيز وابن رشيد " معركة الدلم  ،وانتهت بانتصار اإلمام عبد العزيز " :
ب/خطأ
أ/صح
س " /574موضي بنت وطبان الكثيري " هي زوجة اإلمام محمد بن سعود :
ب/خطأ
أ/صح
س / 575هناك فترة مجهولة من تاريخ نجد قبل قيام الدولة السعودية كتب عنها القليل فقط عبر معلومات متناثرة :
ب/خطأ
أ/صح
س " /576الطرفية" شجرة كانت النساء يطفن حولها في نجد لطلب الزواج او األوالد لمن التنجب :
ب/خطأ
/صح
س /577من االساليب الحربية التي اتبعها الدولة السعودية األولى " سرعة الحراك " :
ب/خطأ
أ/صح
س /578من االسباليب الحربية التي استخدمها الدولة السعودية األولى في حروبهم :
ج /استخدام كافة االسلحة
ب /التحصين والبقاء في المكان
أ /سرعة الحركة
س /579كان الشعر النبطي  " :أوضح بكثير من الشعر الفصيح " :
ب/خطأ
أ/صح
س /581لم تهتم آلدوله العثمانيه بظهور الدولة السعوديه األولى" النها قبائل متفرقه " :
ب/خطأ
أ/صح
س " /581محمد علي باشا " كآن تاجر ببيع الدخان ولم يكن عربيا ولم يكن يقرأ وال يكتب :
ب/خطأ
أ/صح
س /582لماذ قام محمد على باشا بعد سقوط الدولة السعودية األولى بإرسال بعض أفراد من آل سعود وآل الشيخ وسجنهم في مصر :
ج /جميع ما ذكر
ب /ليقطع أمل الناس لعودتها من جديد
أ /للقضاء على اي محاولة إلقامتها من جديد
س /583لماذا نقل اإلمام تركي بن عبدهللا العاصمة " من الدرعية " لتكون " بالرياض " :
أ /ألن الدرعية مهدمة
ب /ألنها تقع بالمنتصف بين مناطق العارض وبين منفوحة وغيرها
ج /ألن الرياض كانت محصنه وحولها المزارع من كل جهة
د /جميع ما ذكر
س / 584كانت المناطق الجنوبية من نجد بالذات جاذبة للمعارضين للنفوذ العثماني أو التركي  :ألنها مناطق مفتوحة لها تضاريس واضحة
ومعروفة ومشهورة ومنطقة مفتوحة لمن أراد العبور التجأ إليها الكثير ممن يعارضون النفوذ التركي وكانت مستعصية جدا على النفوذ التركي
ب/خطأ
والعثماني  :أ/صح
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س /585ما دور تاجر البقر"جويسر" في تلك الليلة التاريخية :
الجواب  :جويسر هو تاجر يبيع البقر يعرفه الملك عبد العزيز منذ أن كان يعيش في الرياض ومنذ حاول دخول الرياض أول مره كان يعرف أن بجوار
قصر بن عجالن منزال يستطيع من خالله الدخول لقصر بن عجالن هو منزل لجويسر ودار بينهم موقف .
س /586من هي" األميرة نورة بنت عبدالرحمن " :
ب /أخت الملك سعود
أ /أخت الملك عبدالعزيز
س /587كانت " األمير نورة بنت عبدالرحمن " تحمس الملك عبدالعزيز وتشجعه على استرداد الرياض :
ب/خطأ
أ/صح
س /588كم قضى الملك عبدالعزيز من سنه في الكويت :
ب /خمس سنوات
أ /عشر سنوات
س /589اول طائرة ركبها الملك عبد العزيز " طائرة الداكوتا "(أهديت له من أمريكا وركبها من مطار الحوية إلى الرياض وتعتبر أول رحله له) :
ب/خطأ
أ/صح
س /591متى واين ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب  -رحمه هللا : -
ب /ولد في العيينة عام 1119هـ
أ /ولد في العيينة عام 1115هـ
س / 591توفي اإلمام محمد بن عبدالوهاب عام( 1216هـ ) :
ب/خطأ
أ/صح
س /592توفي اإلمام محمد بن عبدالوهاب وعمره :
ج 91 /سنة
ب91 /سنة
أ 81 /سنة

د92 /سنة

س /593لم يمت دهام بن دواس إال بعد مقتل ولديه (جراح وسعدون) :
ب/خطأ
أ/صح
س /594يعد إقليم نجد من أقل المناطق في شبه الجزيرة العربية تأثراً بالعناصر الخارجية :
ب/خطأ
أ/صح
س/595رفض أمير العيينة في البداية نصرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في دعوته اإلصالحية :
ب/خطأ
أ/صح
س /596شهدت الدرعية استقراراً داخليا ً ونشاطا ً منذ تولي إمارتها اإلمام محمد بن سعود :
ب/خطأ
أ/صح
س /597وقف دهام بن دواس أمير الرياض موقفا ً داعما ً ومساعداً للدرعية عند غزو بني خالد لنجد بهدف القضاء على الدولة السعودية الناشئة :
ب/خطأ
أ/صح
س /598استولى العثمانيون على إقليم األحساء ألول مرة من أجل " مواجهة التوسع السعودي " :
ب/خطأ
أ/صح
س /599هاجم أمير بلدة العيينة الدرعية بعد االتفاق الذي حدث بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب واإلمام محمد بن سعود
ب/خطأ
أ/صح
س /611استطاع اإلمام فيصل بن تركي من استعادة الحكم والسيطرة على مقاليد األمور في العاصمة بعد:
ج /خمسين يوما ً من اغتيال والد
ب/أربعين يوما ً من اغتيال والده
أ /ثالثين يوما ً من اغتيال والده
س /611كانت بلدة العيينة إحدى البلدات التي حكمتها األسرة السعودية قبل قيام الدولة السعودية في عهدها األول :
ب/خطأ
أ/صح
س / 612حدثت معركة الخرمة في سنة  1212هـ :
ب/خطأ
أ/صح
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س/ 613استطاعت الدولة السعودية ضم كافة أنحاء شبه الجزيرة العربية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب :
ب/خطأ
أ/صح
س /614حلت بالقوات الغازية في أثناء حصارها نكسة تمثلت :
ب /إندالع النيران بمستودع ذخيرة القوات الغازية
أ /بهجوم مباغت من القوات السعودية

ج /هاجمته بعض القبائل النجدية

س /615قام إبراهيم باشا بعد استيالئه على الدرعية بقتل عدد كبير من أهلها من بينهم واحد وعشرين أميراً من األسرة الحاكمة :
ب/خطأ
أ/صح
س /616من بنود صلح ابراهيم باشا مع اهل الرس :
ب /استسالم الحاميه  41للدولة السعوديه
أ /ان تخرج الحاميه السعوديه منها

ج  /طلبوا من االمام عبدهللا الحضور لتوقيع الصلح

س / 617اين نشا الملك عبد العزيز فترة صباه :
ب /في الكويت
أ /في الرياض
س /618ابرز االحداث التي ظهرت في الحرب العالمية االولى :
أ /خروج العثمانين من شبه الجزيرة العربية
ب /ظهور االخوان
ج/هزيمة ابن رشيد
د /استيالء الملك عبدالعزيز على حائل
هـ  /جميع ما ذكر
س / 619تفاوض االمام فيصل بن تركي مع قائد الحمله الثانيه التي ارسلها محمد علي لحقن دماء ابناء نجد واتفقا على" ضمان سالمة اتباع االمام
فيصل وحقن دمائهم وتوجه االمام الى القاهره " :
ب/خطأ
أ/صح
س /611سبب ذهاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب الى البصره :
ج /لمحاربة الشرك
ب /للعمل في القضاء
أ /للتجاره
س /611سبب موافقة ابراهيم باشا على الصلح مع اهل بلدة الرس :
ب /قوة اهلها في الدفاع عنها
أ /مناعة اسوارها

د /لمواصلة التعليم

ج /عدم قدرته في التغلب عليهم

س / 612ضعفت الحاميه العثمانيه في االحساء في عهد عبدالعزيز ال سعود بسبب :
ج /قلة افراد الحاميه العسكرية
ب /عدم توفر السالح الكافي
أ  /انقسام الجيش العثماني

د /جميع ما ذكر

د /انشغال الدوله العثمانيه بحروب مع اوروبا

س /613البلده التي بدأ فيها الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوته االصالحيه هي :
ج /حريمالء
ب /الدرعية
أ /العيينه
س /614ساعد بن صباح امير الكويت الملك عبدالعزيز لفتح الرياض وقدم له " األسلحة واألبل والنقود وبعض األرزاق " :
ب/خطأ
أ/صح
س /615أول مواجهة عسكرية بين الملك عبد العزيز وابن الرشيد في :
د /الزلفي
ج /الدلم
ب /المجمعة
أ /الصريف
*مالحظة:وجدت بعض الطلبه السابقين كاتبين في نموذج االسئلة كلمة(الصرف) وفي المذكرة والملخص وبعد بحثي في النت وجدت االسم الصريف
س /616وقعت أول معركة بين ابن رشيد والملك عبدالعزيز في " الخرج " :
ب/خطأ
أ/صح
س /617حصل على جائزة الملك فيصل العالمية :
ب /الملك خالد
أ /الملك فهد

د /الملك عبد هللا

ج /الملك سعود

س /618بعد وفاة اإلمام فيصل بن تركي بويع بالحكم ابنه :
ج /عبد الرحمن
ب /سعود
أ /عبد هللا
س /619كانت الدولة السعودية األولى أكثر دخالً من الدولة السعودية الثانية :
ب/لكثرة غزواتها الناجحة
أ /بسبب اتساع مساحتها
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س /621مما شهده عهد الملك سعود "من النهضة العلمية " :
أ /إنشاء أول جامعة في الجزيرة العربية حملت اسمه جامعة الملك سعود بالرياض
ب /شيد أول كلية عسكرية هي كلية الملك عبد العزيز الحربية
ج /إنشاء الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
د /إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات
هـ /إنشاء وزارة المعارف التي أصبحت تعرف فيما بعد بوزارة التربية والتعليم
و /جميع ما ذكر
س /621من علماء المدينة كان له أثر كبير في تنوير فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب :
ج /جميع ما ذكر
ب /عبد هللا بن إبراهيم السيف
أ /محمد حياة سندي
س /622عمد اإلمام سعود الكبير إلى خطة استدراج الجيش المصري "إلى الصحراء إلضعافهم" :
ب/خطأ
أ/صح
س /623لمحافظته على التراث الحضاري واألخالق العربية األصيلة " نال الملك عبد هللا لقب الملك الفارس" :
ب/خطأ
أ/صح
س /624تعتبر نجد أنسب مكان يمكن أن تنجح الدعوة اإلصالحية فيه :
ب /ألنها بعيدة عن مركز الخالفة العثمانية
أ /ألنها لم تشهد نفوذا عثماني مباشر
س /625سبب انعدام األمن داخل البالد قبل الحكم السعودي :
ب /تطبيق الشريعة اإلسالمية
أ /الجهل بأمور الدين

ج /جميع ما ذكر

ج /الخالفات و الحروب بين القبائل

د /الوحدة السياسية بين قبائل البالد

س /626س /قاعدة إمارة األشراف في الحجاز :
د /المدينة المنورة
ج /مكة المكرمة
ب /الطائف
أ /جدة
* مالحظة حسب بحثي في النت وجدت اإلجابة فقرة (ج) وأعطيها نسبه  %71وربما تكون اإلجابة فقرة (د) وأعطيها نسبه  ، %31فلينتبه لذلك .
س /627تقع الدرعية بين :
أ /حريـمالء و الرياض

ج /العييـنة و حريمالء

ب /العييـنة و الرياض

د /الرياض و مكـة

س /628الدولة التي حاول اإلمام تركي بن عبدهللا التقرب إليها والحصول على اعترافها بدولته " الدولة العثمانية " :
ب/خطأ
أ/صح
س /629انسحب ابراهيم باشا بعد تخريبه الدرعيه إلى :
ب /المدينة المنورة
أ /ينبع

ج /مكة المكرمة

س /631تأثرت االوضاع االقتصاديه واوضاع الحج في مكه بسبب " النزاعات الدائمه بين االشراف حكام مكه " :
ب/خطأ
أ/صح
س /631اسستمر حكم عبدهللا بن ثنيان في نجد :
ب /ثالث سنوات
أ /سنتين
س /632أول إحتكاك بين اإلمام عبدهللا بن فيصل ومحمد بن عبدهللا بن رشيد حدث في " منطقة الخرج " :
ب/خطأ
أ/صح
س /633كانت أول معركة بين اإلمام عبدهللا بن فيصل وخصومه بقيادة " أخيه األمير سعود " :
ب/خطأ
أ/صح
س /634عاش الملك عبدالعزيز مع والده بالكويت مدة " عشر سنوات " :
ب/خطأ
أ/صح
*مالحظة :بحساب تاريخ خروج االمام عبدالرحمن من الرياض سنة  1319الى دخول الملك عبدالعزيز الى الرياض 1319هـ تكون المدة التي
عاشها الملك عبدالعزيز مع والده بالكويت " عشر سنوات " .
س/635رئيس هيئة البيعة هو " األمير مشعل بن عبدالعزيز " :
ب/خطأ
أ/صح
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مهم من استاذ المادة أ /خالد النجيمي وفقه هللا
( -1التواريخ المطلوبة في مقرر تاريخ بالدي)
م

التاريخ

الحدث الذي وقع فيه

1

1111هـ

مولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب

2

1111هـ

3

1021هـ

وفاة الشيخ محمد بن عبدالوهاب يرحمه هللا تعالى.

4

1011هـ

حصار الدرعية وسقوط الدولة السعودية األولى.

5

1111هـ

وفاة اإلمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية األولى .

6

1022هـ

7

1121هـ

نهاية الدولة السعودية الثانية .

8

1011هـ

مولد الملك عبدالعزيز

9

1111/12/1هـ

دخول الملك عبدالعزيز الرياض واضعا ً اللبنة األولى في توحيد هذا الوطن الشامخ .

11

1102هـ

ضم الخرج والحوطة واألفالج وبلدان المحمل والشعيب

11

1101هـ

ضم بلدان الوشم والزلفي وسدير

12

1100هـ

ضم عنيزة

12

1101هـ

ضم بريدة

14

1101هـ

ضم المجمعة .

15

1111هـ

ضم األحساء .

16

1118هـ

ضم عسير .

17

1122هـ

ضم حائل ثم الجوف

18

1121هـ

ضم الطائف .

19

1121هـ

ضم مكة المكرمة .

21

1122هـ

ضم المدينة المنورة ثم جدة .

21

1111هـ

ضم تبوك والنواحي الشمالية الغربية .

22

1111هـ

ضم جازان .

23

1111/11/01هـ
(1110م)

توحيد بالدنا تحت اسم المملكة العربية السعودية.

24

1111هـ

وفاة الملك عبدالعزيز يرحمه هللا تعالى .

25

1210/11/02هـ

وفاة صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز يرحمه هللا تعالى

26

1210/11/01هـ

تولي صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز والية العهد في بالدنا .

27

1211/1/01هـ

وفاة صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز يرحمه هللا تعالى

28

1211/1/08هـ

تولي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز والية العهد في بالدنا .

 قيام الدولة السعودية األولى.ـ االتفاق التاريخي بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب واإلمام محمد بن سعود .

 بداية عهد الدولة السعودية الثانية . -نقل اإلمام تركي بن عبدهللا العاصمة السعودية من الدرعية إلى الرياض .
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 -2حكام بالدنا بعد الملك عبدالعزيزيرحمه هللا تعالى

م

الملك

توليه الحكم

وفاته

1

سعود بن عبدالعزيز

1111هـ

عزل سنة 1182هـ وتوفي
سنة 1188هـ

0

فيصل بن عبدالعزيز

1182هـ

1111هـ

1

خالد بن عبدالعزيز

1111هـ

1220هـ

2

فهد بن عبدالعزيز

1220هـ

1201هـ

1

عبدهللا بن عبدالعزيز

1201/1/01هـ

أمد هللا في عمره

&تم بحمد هللا االنتهاء من جمع األسئلة الشاملة لمادة تاريخ المملكة العربية السعودية المستوى السادس&
إعداد محبكم والداعي لكم بكل خير  :طالب منتسب
مالحظات هامة :
 ال أسمح نهائيا بنقل أي سؤال من االسئلة التي تعبت في إعدادها وجمعها إال بذكر المصدر ( طالب منتسب )فقد تعبت كثيراً في جمعها من المنتديات األخرى وتنسيقها فأرجوا احترام وجهة نظري
 ال اسمح بوضع االسئلة في منتدى المادة في تدارس ألن كثير من الشباب أخبروني أنه ممنوع وضع االسئلة في منتدى المادة بتدارس أنبه أن األصل في المذاكرة الرجوع للمقرر وهذه األسئلة الشاملة فقط للمساعدة في عملية المذاكرة . تم جمع األسئلة من أسئلة الدفعات الماضية مع اللقاءات الحية السابقه  +التواريخ المطلوب حفظها التي وضعها استاذ المادة جزاها هللا خيراًفي منتدى المادة بتدارس على شكل جدول .
 قمت بحل األسئلة التي لم تحل ومراجعة اإلجابات التي حلت وتعديل الخاطئ منها ووضع كل سؤال في الحلقة الخاصة بهفيا أحبتي الكرام جهد البشر معرض للخطأ لذا أتمنى إشعاري عند وجود أي خطأ في اإلجابات لتعديله وابشر بالخير يا من تسعى في الخير فقد ورد
في الحديث فيما معناه ( وهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه )
&أسألكم باهلل يا من تقرأ كالمي هذا أن تدعوا لي ولذريتي بالصالح والتوفيق لكل خير &
*من أراد نقل األسئلة للمنتديات األخرى فله ذلك لكن بشرط أن ال يمسح اسمي(طالب منتسب)وطلبي للدعاء لي ولذريتي بالصالح والتوفيق لكل خير
أخوكم
((طالب منتسب))
منتديات التعليم عن بعد
كلية الدعوة
http://www.e1500.com/vb/f38.html
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