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  درجات10                         ـ:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي : السؤال األول 
 (ليس مما سبق–  األحرار –  الموالي  -  الرقيق  )هم في األصل رقيق ثم اعتقوا و طردوا من قبيمتهم األصمية .1

 (مجنة-   دومة الجندل  -  عكاظ  - ذي المجاز ) يعتبر من أسواق العرب قديما وكان سوقا تجاريا واجتماعيا وأدبيا.2

 (الصدق-  العصبية  القبمية - الكرم -  الشجاعة  )         ما عدامن العادات االيجابية عند العرب قبل اإلسالم .3

 (المواء – الحجابة –  السقاية  –   الرفادة)من الوظائف التي أسسها قصي بن كالب وتشرف عمى إطعام الحجيج .4

 قائد يوناني استطاع السيطرة عمى منطقتي الهالل الخصيب وشمال إفريقيا في القرن الرابع الميالدي                                                                    .5

 (االسكندر المقدوني  - أبو جهل – النعمان بن المنذر – قصي بن كالب )                                         
  :هي ضم البالد المفتوحة إلى الدولة اإلسالمية سواء بقتال أو بدون قتال .6

 (الحروب -   الهدنة   -   الفتوحات اإلسالمية    - ةاإلمبراطوري)                                               
 (يثرب - المدينة المنورة  – القدس – مكة  ) أول قبمة توجه لها المسممون في صالتهم.7

 (ليس مما سبق – المسجد االقصى – المسجد الحرام – المسجد النبوي )        أول مسجد بني في اإلسالم .8

 ( سرية 38–  سرية 033 سرية 029سري 27)              بمغ عدد سرايا الرسول صمى اهلل عميه وسمم .9

 (التركة  – الغزوات   –الخالفة     – الردة )  صمى اهلل عميه وسمم أول أمر اهتم به المسمون بعد وفاة الرسول.10

 درجات5:       فٌما ٌأتً أمام العبارة الخطأ ( x )أمام العبارة الصحٌحة وإشارة  (√  )ضع إشارة : السؤال الثانً
. وبْ َطزغط فٍ اٌمبضٍ اٌّسٍُ اٌعضي واٌعٍُ اٌىاسع فمظ   (      )-   1
. اعرجطذ ضجه اٌجزَغح اٌعغثُخ ثعاللبد رجبعَخ ِع اٌضوي اٌّجبوعح ٌهب وبْدجبش   (      )-   2

. رعض ِعغوخ طاد اٌػىاعٌ أوي ِعغوخ ثذغَخ َٕزػغ فُهب اٌّسٍُّٓ   (      )-   3

. دغظ اٌغسىي غًٍ هللا عٍُه وسٍُ عًٍ ٔطغ اٌضعىح اإلسالُِخ فٍ دضوص ضجه اٌجزَغح اٌعغثُخ   (      )-   4

 .ٌجأ اٌغسىي غًٍ هللا عٍُه وسٍُ إًٌ غبع ثىع عٕض هجغره ٌٍذجطخ   (      )-   5
 

 غــــزة–     برنامج التربٌة والتعلٌم 
 

 

 اختبار نهاٌة الفصل الدراسً  الموحد     مـــركز التـــطوٌـــــر التربــــوي
  2018-2017 للعام الدراسً السادسللصف      وحـــــــــــــدة الـتــــــقـٌـــــٌـــــم 

    :المدرسة  الدراسات االجتماعٌة:     الـــمـــــــــادة

 : الدرجة                                                                              ساعة ونصف:     زمن االختبار

    :......الشعبة  :.............................ة /اسم الطالب  
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  درجات 4          :                                                   ما تحته فً العبارات التالٌةحح  ص:الثالثالسؤال         

  ) ..........................(.أعوام عمى صمح الحديبية أربعنقضت قريش عهدها مع المسممين بعد مرور -1 
                                          ) ..........................(.القبمة األولى لممسممينالكعبة كانت  -2
          ) ..........................(.إسالمه وأعمن عمى رسالة الرسول صمى اهلل عميه وسمم المقوقسرد  -3
          ) ..........................(.الرسول صمى اهلل عميه وسمم ما يقارب سبعا وعشرينسرايا بمغ عدد  -4
  ) ..........................(. الرسول صمى اهلل عميه وسمم في هجرته إلى يثربعمي بن أبي طالب رافق -5

 درجات4  :                                         اكتب ما تدل عميه العبارات التالية: رابعالسؤال ال
 .إبقاء األسير رهن االعتقال دون محاكمة أو توجيه اتهامات له ) ..........................(.1
 . نظام حكم تم استحداثه لخالفة الرسول صمى اهلل عميه وسمم في حماية الدين ) ..........................(.2
. تضم شعوباً عديدة مختمفة في لغاتها وعاداتها، دولة مترامية األطراف والحدود  ) ..........................( .3
 .األمور والمسائل التي اعتاد الناس القيام بها بشكل متكرر ) ..........................(.4
 . .أحد الخمفاء الراشدين في عهدي تم بناء أول أسطول بحري ) ..........................(.5

  درجات 6                            :                                                    أجب عما ٌأتً  :سخامالالسؤال 

: بما تفسر - أ
. خاض المسلمون فً عهد الخالفة الراشدة العدٌد من المعارك -1

................................................................................................................... ـ:السبب
. تسمٌة صلح الحدٌبٌة بهذا االسم -2

................................................................................................................... ـ:السبب
. نجاح هجرة الرسول صلى هللا علٌه وسلم إلى ٌثرب -3

 ...................................................................................................................ـ:السبب
 

: ماذا ترتب على - ب
. امتناع القبائل العربٌة عن دفع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم -1

.................................................................................................................. ـ:النتٌجة
.  هــ 15انتصار المسلمٌن فً معركة القادسٌة عام  -2

 ..................................................................................................................ـ:النتٌجة
 

: ماذا ٌحدث لو - ت
. التزمت الجٌوش فً الوقت الحالً بقواعد القتال.1

........................................................................................................................... 
                                                          ات درج2:                                         رتب الخلفاء الراشدٌن حسب تولٌهم الخالفة   :سادسالسؤال ال

 

 (أتٕ تكز انصذيك  , عثًاٌ تٍ عفاٌ, عًز تٍ انخطاب,عهي تٍ أتي طانة  ) 

1................................. . 

2................................. . 

3. ................................. 
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4. ................................. 

 
                                                           ات درج3      ـ                                              :اقرأ النص التارٌخً ،ثم أجب عن األسئلة   :السابعالسؤال 

ٔأْى ٔالياخ انذٔنح ......يرٕنى إدارج كم يُٓا ٔالِل , لسًد انذٔل انعزتيح اإلسالييح إنى ٔالياخ عذيذج"  

 . "..........انثصزج ٔ: اإلسالييح في عصز انخالفح انزاشذج ْي

اطوغ أهُ والَبد اٌضوٌخ اإلسالُِخ فٍ عػغ اٌشالفخ اٌغاضضح؟  -1
......................................................................................................................................... 

. أثُٓ أهُ ِهبَ اٌىاٌٍ.2

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

: أكًم انفزاغاخ اآلذيح.3

 ...............................دزً ..... ..........................رُ رعُٓ اٌمضبح فٍ عهض .أ

 ......................و ...................... و .................. وبْ َطزغط فٍ اٌمبضٍ .ة

  درجات 5 :                         اكتب ما تشير إليه داللة األرقام عمى الخريطة : ثامنالسؤال ال.5

 :الخريطة تمثل.1
 (قارة أسيا، شبه الجزيرة العربية، السعودية ) 

 : يمثل البحر1رقم .2
 (العرب . المتوسط  ، األحمر    ) 

 :  يمثل دولة2رقم .3
 (العراق  ، اليمن   ،   السعودية    )

 :  تمثل مدينة3رقم .4
 (الطائف   ،  مكة  ، يثرب    )
  البحر األحمر عمى الخريطةظمل لقممك الرصاص.5

 
 

  مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌق و النجاح  
 
 
 
 
 
 

   

 


