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 درجات 10                                             :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً: السؤال األول
الجماعة التً اتبعت دٌن سٌدنا إبراهٌم علٌه السالم هم؟ . 1 

 المسٌحٌن  -د                  الٌهود  -ج            الصائبة  - ب             الحنٌفٌة-  أ     
 
نظام الحكم الذي كان سائد فً مدن الحجاز قدٌماً هو النظام؟ . 2

 الحزبً -د                  الملكً  -ج                    القبلً  - ب      الجمهوري -  أ     
 
لعبت دور الوسٌط التجاري بٌن شمال وجنوب مكة هً؟ . 3

 مكة -د                   عكاظ -ج                     الطائف - ب             ٌثرب -  أ     
 
المكون األساسً فً المجتمع واللبنة االولى فً المجتمع العربً قبل اإلسالم؟ . 4

 العشٌرة -د                   األسرة  -ج                 المجتمع -  ب             القبٌلة -  أ     
 
استمرت مرحلة  الدعوة السرٌة إلى اإلسالم مدة؟ . 5

 عامان- د               ثالث أعوام -ج        خمس أعوام -  ب   ست أعوام -  أ     
 
ٌطلق على المناوشات التً لم ٌشترك بها الرسول صلى هللا علٌه وسلم مسمى؟ . 6

 المعركة -د                   السرٌة  -ج          الحرب-  ب           الغزوة -  أ     
 
الصحابً الذي أمره أبو بكر الصدٌق بجمع القرآن الكرٌم هو؟ . 7

 خالد بن الولٌد -د          عمرو بن العاص  -زٌد بن ثابت ج-  عكرمة بن أبً جهل ب-  أ     
 
الخلٌفة الذي فتحت مصر فً عهده هو؟ . 8

 علً بن أبً طالب -د          أبو بكر الصدٌق  -ج  عثمان بن عفان -  عمر بن الخطاب ب-  أ      
 
سمٌت معركة الٌرموك بهذا االسم نسبة إلى؟ . 9

 بئر ماء -د                      نهر -ج          جبل  -  ب             وادي-  أ      
 

 األسٌر رهن االعتقال دون توجٌه أي اتهام له ٌسمى؟ إبقاء. 10
العزل  -د                   االختطاف  -ج          اإلبعاد-  االعتقال اإلداري ب-  أ     

 

 درجات5:       فٌما ٌأتً أمام العبارة الخطأ ( x )أمام العبارة الصحٌحة وإشارة  (√  )ضع إشارة : السؤال الثانً
. ضُض اٌىٕعبُٔىْ ِعبثض عًٍ ضىً غغف ْصاء طمىس اٌعجبصح   (      )- 1

. أزطغد لجً اإلسالَ اٌعضَض ِٓ اٌعبصاد اإلَجبثُخ ِثً اٌىغَ وإغبثخ اٌٍّهىف   (      ) -2

. وبٔذ هجغح اٌّسٍُّٓ اْوًٌ إًٌ َثغة   (      ) -3
. ِضَٕخ اٌفسطبط ثٕبهب اٌّسٍُّٓ ثبْعصْ ووضع أسبسهب عّغو ثٓ اٌعبظ   (      ) -4

   

   

  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 

  

 اختبار نهاٌة الفصل الدراسً  الموحد     مـــركز التـــطوٌـــــر التربــــوي
     وحـــــــــــــدة الـتــــــقـٌـــــٌـــــم 

 2018-2017للصف السادس  للعام الدراسً 

   :................................................................................   المدرسة  الدراسات االجتماعٌة:     الـــمـــــــــادة

 :   الدرجة ساعة ونصف:     زمن االختبار

    :......الشعبة:............................................................ ة /اسم الطالب  :     الــــفــتـــــرة
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 .وبْ سبٌض ثٓ اٌىٌُض لبئض اٌّسٍُّٓ فٍ غزوح رجىن   (      )- 5

 

  درجات 5          :                                                   ما تحته فً العبارات التالٌةحح  ص:الثالثالسؤال         

 .....(.....................               ).انذزيز رٕىعذ غبصعاد اٌعغة لجً اإلسالَ وِٕهب  -1
 .....(.....................                       ). ِٓ لبعح إفغَمُبانغزتيحرمع اٌذجطخ فٍ اٌجهخ  -2

 .....(.....................            ). ثبٍٔ غزواد اٌغسىي غًٍ هللا عٍُه وسٍُذثٕنوبٔذ  -3

 .....(.....................     ).عًز تٍ انخطابرُ ثٕبء أوي أسطىي ثذغٌ فٍ عهض اٌشٍُفخ  -4

ثً عٍُب وضىاثظ أساللُخ رذضص سٍىن اٌفغصانعاداخ -5 ُِ  .....(..................... ). عجبعح عٓ 

   درجات4          :                                                   اكتب ما تدل علٌه العبارات التالٌة:رابعالالسؤال 

. االٔزسبة إًٌ ضٍء ِب واٌزّسه ثه.....( .....................) -1

. ٌّسغَٓوً عًّ ِمػىص َسجت أٌّبً أو ِعبٔبح ٔفسُخ أو جسضَخ .....( .....................) -2

. هٍ أوي صسزىع فٍ اإلسالَ وضٍّذ اٌّجبصئ اٌزٍ رٕظُ اٌعاللبد فٍ اٌّضَٕخ.....(.....................) -3
. عٍُه أْ َمىص اِْخ وبٌغسىي, وادض ِٓ اٌّسٍُّٓ ٌه ِب ٌهُ وعٍُه ِب عٍُهُ.....( .....................) -4

 ..وً ضشع ولع فٍ لجضخ اٌعضو.....( .....................) -5
 

  درجات 4                            :                                                    أجب عما ٌأتً  :سخامالالسؤال 
 :بما تفسر - أ
. تسمٌة العهدة العمرٌة بهذا االسمـ 1

............................................................................................................................................. ـ:السبب
. إٌجاد التقسٌمات اإلدارٌة فً عهد الخالفة الراشدة -2

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

. لم ٌمكث الرسول صلى هللا علٌه وسلم أكثر من عشر أٌام فً الطائفـ 3
 .............................................................................................................................................ـ:السبب

 

: علىا النتٌجة المترتبة م - ب
. اتساع حدود الدولة اإلسالمٌة على البحار والمحٌطات-1

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

. مخالفة الرماة أوامر الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً غزوة أحد -2
 .............................................................................................................................................ـ:النتٌجة

 :ماذا ٌحدث لو - ت

. استمرت القبائل العربٌة فً دفع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم.1
 .............................................................................................................................................ـ:ٌحدث

    

                                                          ات درج3:                                         رتب األحداث التارٌخٌة التالٌة من األقدم إلى األحدث  :سابعالسؤال ال
 

 (ْجزج انزسٕل إنى انًذيُح  ,  غشٔج تذر ,      فرخ يكح   ,        غشٔج انخُذق         ) 

1- ................................. 

2- ................................. 

3- ................................. 

4- ................................. 
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                                                           ات درج4   ـ                                               :اقرأ النص التارٌخً،واستنتج،ثم أجب   :الثامنالسؤال 

 

.. " يٍ األسثاب انري دفعد انًسهًيٍ نهمياو تانفرٕداخ اإلسالييح انذفاع عٍ انذٔنح اإلسالييح " 

ِب اٌّمػىص ثبٌفزىدبد اإلسالُِخ؟  -1
 ...................................................................................................................................................

ِب صوافع اٌفزىدبد اإلسالُِخ؟  -2

 ...................................................................................................................................................
: أكًم انفزاغاخ اآلذيح- 3

....... ...............................ثضأد اٌفزىدبد اإلسالُِخ فٍ عهض اٌشٍُفخ  - أ

 ....................ٔمً عّغو ثٓ اٌعبظ عبغّخ ِػغ ِٓ اإلسىٕضعَخ إًٌ  - ة

  درجات4                                      :- على الخرٌطةاكرة يا ذشيز إنيّ األرلاوذأيم انخزيطح ,ثى : السؤال التاسع
 

 : الخرٌطة تمثل -1
 ( قارة أسٌا ــ شبه الجزٌرة العربٌة ــالسعودٌة )
 :  ٌمثل البحر1رقم  -2
 ( العرب ــ           المتوسط ــ        األحمر  )
 :  ٌمثل مدٌنة2رقم  -3
 ( المدٌنة  ــ              مكة       ــالطائف    )
 :  ٌمثل الخلٌج 3رقم  -4
 ( خلٌج عدن ــ الخلٌج العربً ــخلٌج عمان    )
 :      ٌمثل سوق4رقم  -5
 (الشحر   ــ     عكاظ        ــدومة الجندل   )
 

 
 
 

 
 

 مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌق و النجاح  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


