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 درجات 10                                             :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً: السؤال األول
: علٌه السالم ................. الحنٌفٌة هم أتباع  ـ1

  ج ـ موسى                   د ـ ٌوسف أ ـ إبراهٌم            ب ـ عٌسى           
  
: ي فً مدٌنة ل ـ تقع قرٌة تل ع2

  د ـ  غزة        ج ـ بٌت لحم                    ب ـ رام هللا            أـ القدس    
 
:  ـ من القبائل التً سكنت الطائف  3

   د ـ جمٌع ماسبق                 ج ـ قرٌش         ب ـ بنً هوازن      أ ـ بنً ثقٌف     
 
   ـ مدٌنة قامت بدور الوسٌط التجاري بٌن شمال وجنوب شبه الجزٌرة العربٌة4

   د ـ  العراق        ج ـ الطائف                    ب ـ  ٌثرب             أ ـ مكة      
 
  :بحفر خندق حول المدٌنة هو  (لى هللا علٌه وسلمص) ـ الصحابً الذي أشار على الرسول 5

 د ـ جابر بن حرام     أـ  سلمان الفارسً   ب ـ عبدهللا بن مسعود   ج ـ عبدهللا بن حذٌفة   
 
 .    اإلسالم ـ من الموالً السباقون فً دخول 6

 زٌد بن حارثة ـ    د      بكر الصدٌقأبً ج ـ   طالب أبًأ ـ عثمان بن عفان  ب ـ علً بن 
 
  : للحرم القدسً ............  ـ حائط البراق الحائط 7

   د ـ الشمالً         ج ـ الجنوبً               أ ـ الشرقً           ب ـ الغربً        
 
 ( :  لى هللا علٌه وسلمص) ـ بلغ عدد سراٌا الرسول 8

 30    د ـ                     17    ج ـ                28 ب ـ                38أ ـ 
 
  :    ـ وقعت معركة الٌرموك بٌن  9

   د ـ الفرس والروم أ ـ السلمون والفرس   ب ـ المسلمون والروم   ج ـ المسلمون والٌونان  
 

: ـ أحد كتاب الوحً وكلف بجمع القران 10
   د ـ عمر بن الخطاب  طالب  أبً ج ـ علً بن        ب ـ زٌد بن ثابت    أ ـ زٌد بن حارثة  

 

 درجات5:       فٌما ٌأتً أمام العبارة الخطأ ( x )أمام العبارة الصحٌحة وإشارة  (√  )ضع إشارة : السؤال الثانً
 .ِٓ أسالق اٌّسٍُّٓ فٍ دغثهُ ضض اٌىفبع ِذبعثخ اٌّمبرٍُٓ واٌّضُُٔٓ (      ) ـ 1
  .سُّذ ِعغوخ اٌُغِىن ثهظا االسُ ٔسجخ إًٌ اٌىاصٌ اٌظٌ ولعذ فُه (      ) ـ 2

 .جهز اٌشٍُفخ عّغ ثٓ اٌشطبة اٌجُىش ٌّىاجهخ اٌّغرضَٓ (    ) ـ 3

 .ِعغوخ طاد اٌػىاعٌ أوي ِعغوخ ثذغَخ َٕزػغ فُهب اٌّسٍُّٓ (      ) ـ 4
 .أغجذذ صاع اْعلُ ثٓ أثٍ اْعلُ ِغوزا ٌٍضعىح اإلسالُِخ  (     ) ـ 5

   

  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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  درجات 5          :                                                   ما تحته فً العبارات التالٌةحح  ص:الثالثالسؤال         

  ( ..............................)                            (آٌُّ  )اٌجٕىة اٌعغثٍ انيَٕاٌ ـ ادزً 1

                 ) ..............................(.  أْ َجمً اٌطشع صوْ ِذبوّختاالعرذاء ـ َمػض 2

 ) ..............................(.                  أوي ضهُضح فٍ اإلسالَخذيجح تُد خٕيهذ ـ وبٔذ 3

                            ) ..............................(. ثبٍٔ اٌشٍفبء اٌغاضضَٓ عثًاٌ تٍ عفاٌ ـ 4

 ) ..............................( .                                . ْـ17 ـ ولعذ ِعغوخ اٌُغِىن فٍ 5

 

   درجات4          :                                                   اكتب ما تدل علٌه العبارات التالٌة:رابعالالسؤال 

 .وً ضشع َمع فٍ لجضخ اٌعضو  (...........................) ـ 1

 .ضُ اٌجالص اٌّفزىدخ إًٌ اٌضوٌخ اإلسالُِخ ثمزبي أو صوْ لزبي  (...........................)  2

 .سجً َضوْ فُه أسّبء اٌجٕض وعوارجهُ     (...........................) ـ 3

 .عٍُّخ دغثُخ رّبعسهب لىح ضض أسغي ضعُفخ ثهضف إسضبعهب (...........................) ـ 4

  .ِجّىعخ ِٓ إٌبس َعُطىْ فٍ ثمعخ جغغافُخ  ورجّعهُ سػبئع ِطزغوخ)...........................(  ـ 5
 

 

  درجات 4                            :                                                    أجب عما ٌأتً  :سخامالالسؤال 

 بم تفسر (أ

.   رسُّخ اٌعهضح اٌعّغَخ ثهظا االسُ ؟. 1

 ............................................................................................................................................../ السبب 

 .ارشظ اٌىٕعبُُٔٓ ٌىً ِضَٕخ إٌهبً سبغب ثهب . 2

.............................................................................................................................................. / السبب 
 

ـ  :ما النتائج المترتبة على(ب

  .أزػبع اٌّسٍُّٓ فٍ ِعغوخ طاد اٌػىاعٌ.1
............................................................................................................................................ /   النتٌجة 

 

 ـ:ماذا ٌحدث لو  (ج

. إًٌ َثغة سغَخ (غًٍ هللا عٍُه وسٍُ)ٌى ٌُ رىٓ هجغح اٌغسىي .1

............................................................................................................................................  / ٌحدث  
 

 

  درجة1                        :                                                     ناقش العبارة التالٌة  :السادسالسؤال 

       .      َعض غٍخ اٌذضَجُخ طو أهُّخ وجُغح ٌٍّسٍُّٓ  .1
 .................................................................................. ............................................... 

    

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

  (ِعغوخ اٌُغِىن ـ ِعغوخ طاد اٌػىاعٌ ـ ِعغوخ اٌمبصسُخ ) 

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

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

3 ................................ .

 

 

 



أييٍ فزج هللا  .أو ـ 2017/2018 (انفصم انثاَي )  في انذراساخ االجرًاعيح نهصف انساتع األساسي الموحد   الثانًتدرٌبً ٌحاكً اختبار نهاٌة الفصل الدراسًنموذج  4

 

 

 

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

 

 (......... نذا ظٓزخ يسأنح انخالفح ,يسأنح انذفاظ عهى انذيٍ  (صهى هللا عهيّ ٔسهى )تزسخ فٕر ٔفاج انزسٕل )

 .............................................................................ـ ِب اٌّمػىص ثبٌشالفخ  ؟1
 :أكًم انفزاغ في انعثاراخ انرانيح.2

 ...........................وبْ أوٌهُ اٌشٍُفخ , سٍفبء.............. أ ـ ثٍغ عضص اٌشٍفبء اٌغاضضَٓ 

  .....................................ة ـ اٌشٍُفخ اٌظٌ ٌمت ثأُِغ اٌّؤُِٕٓ هى 
 

  درجات4        :- على الخرٌطةاكرة يا ذشيز إنيّ األرلاوذأيم خزيطح شثّ انجشيزج انعزتيح ,ثى : السؤال التاسع
 

  ـ اٌجذغ اْدّغ1

  ـ سىق عىبظ2

  ـ ِىخ3

  ـ ا4ٌُّٓ

  ـ اٌطغَك اٌزجبعٌ اٌطغل5ٍ

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌق و النجاح  
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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
 .سبص ٔظبَ اٌذىُ اٌٍّىٍ فٍ ثالص اٌطبَ واٌعغاق (     ).1

   .أضهغ اٌمجبئً اٌعغثُخ فٍ ِىخ لغَص وجغهُ وسزاعخ )     ( .2

 .ثًٕ اٌّسٍّىْ اٌّضْ سبعج ضجه اٌجزَغح اٌعغثُخ عغجخ ثبٌهجغح (     ).3
 .ِعغوخ رجىن فٍ   غًٍ هللا عٍُه وسٍُضبعن اٌغسىي (     ).4

. عثّبْ ثٓ عفبْ اٌشٍُفخ  فٍ عهض "صَىاْ اٌجٕض "أٔطئ (      ).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         

 )..............................( .               والعاج  الحريرمن صادرات العرب قديما.1 
 )..............................(                      . المسممين في معركة القادسية هزم.2
 .............(...)...............  . العراق واليمنسيطرت  اإلمبراطورية  الرومانية  عمى .3
)..............................( .  هو كل شخص وقع في قبضة الخصم أو العدوالسجين.4

 درجات4  :                                         اكتب ما تدل عميه العبارات التالية: رابعالسؤال ال
 .اتفاقية دولية تمزم المتحاربين عمى حماية المدنيين دون تمييز زمن الحرب).........................( -1

 .مجموعه من األفراد تنتمي إلي جد واحد وغالبا يسكنون في منطقه معينه ولهم ثقافة متجانسة).........................(  -2

 .هي مثل عميا وتعاليم وضوابط أخالقية تحدد سموك الفرد في المجتمع ).........................( -3

  . داحس والغبراء و هي سمسمه من المعارك والحروب وقعت بين القبائل العربية مثل البسوس ).........................(-4

  درجات 6                            :                                                    أجب عما ٌأتً  :سخامالالسؤال 

 بم تفسر (أ

 .أهمية العيش في المجتمع. 1
.................................................................................................. :السبب 

 . نجاح الهجرة النبوية إلى يثرب. 2
.................................................................................................. :السبب 

 :ما النتيجة المترتبة عمى  (  ب 
  . ميالدي610معركة ذي قار عام . 1

 .....................................................................................................: النتيجة
 .معركة أجنادين. 2

 .....................................................................................................: النتيجة
 :اقترح حاُل لممشكمة التالية  (ج

 . قيام االحتالل اإلسرائيمي بتهجير وترحيل العرب البدو من صحراء النقب واألغوارــ 

 ..................................................................................................... :الحل
 ـ:برهن عمى صحة ما يمي  (د

. مقاطعة أهل مكة النبي ومن معه من بني هاشم
 ..........................................................................................................
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  درجات 4                                      :                                                    رسالة  :سادسالالسؤال 

   تطالبهم فيها برفع الحصار عن ،جامعة الدول العربية واألمم المتحدة والمؤسسات الدولية:اكتب رسالة إلى
 . تشكو فيها تردي األوضاع وممارسات االحتالل عمى المعابر ، غزة قطاع 

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

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

 الرسول فقرر حولها والطواف الكعبة زيارة لى إوتاقت نفوسهم المسممين عدد الهجرة عمى ست سنوات مرور بعد"
 لمكعبة زائرين خرجوا أنهم الناس ويعمم اإلحرام مالبس مرتديا العمرة مناسك ألداء أصحابه مع مكة إلى الذهاب
 "مقاتمين غير اهلل لبيت ومعظم

  ................................................متى قرر الرسول صمى اهلل عميه وسمم زيارة الكعبة ؟ -أ 
  أن الرسول والمسممين لم يذهبوا مقاتمين؟ ــــهات دليل– أثبت  -ب 

.......................................................................................................... 
 بماذا انتهت المفاوضات بين المسمين وقريش؟ -ج 

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

  
..... .................سوق -1
 ...... .............  البحر  -2
 .....................معركة  -3
 ...................المحيط  -4
 ظمل بالد فارس  -5

 
 

  مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌق و النجاح  
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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  
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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  
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 درجات 10                                             :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً: السؤال األول
 

  ( اٌّسٍُّٓ  – اٌُهىص – اٌػبثئخ– اٌذٕفُخ) اٌجّبعخ اٌظَٓ ارجعىا صَٓ سُضٔب إثغاهُُ عٍُخ اٌسالَ هُ

   ( رً اٌّزسٍُ – رً عبصٌ – رً ِجضو – رً ٔعٕه ) ِٓ أهُ اِثبع اٌىٕعبُٔخ وَمع ضغق ِضَٕخ عاَ هللا 

    (ج ِعبً + ة  – ٔزّبء أفغاصهب ال غً وادض ا – اٌزعػت ال فغاصهب – اسزالف أفغاصهب) رىّٓ لىح اٌمجٍُخ فٍ 

   ( ة ِعبً + أ  – َّٓاي – ٌعغاقا – ثالص اٌطبَ )                 ِػطٍخ اٌهالي اٌشػُت َطٍك عًٍ  -1

 .    َ   ( 613 – 621 – 610– 620)                             ولعذ ِعغوخ طٌ لبع عبِغ -2

  ( .ال ضٍء ِّب سجك-  َعجض - دغاء -ثىع )وبْ َشٍى سُضٔب ِذّض غًٍ هللا عٍُخ وسٍُ فٍ غبع -3

   ( اٌسشغَخ - اٌزعظَت–   جزاءاي– اٌثىاة  ) هى وً عًّ ِمػىص َسجت أٌّبً أو ِعبٔبح ٔفسُخ أو جسضَخ ٌّسغَٓ 

 . غزوح                                            (25 – 26 – 27–  28 )ثٍغذ عضص غزواد اٌغسىي  -4

 ثذفغ اٌشٕضق اٌػذبثٍ اٌظٌ أضبع عًٍ اٌغسىي  -5

  ( عٍٍ ثٓ اثٍ طبٌت – سٍّبْ اٌفبعسٍ – عّغ ثٓ اٌشطبة – أثى ثىغ اٌػضَك  )                                      

   ( اٌثالثبء–  االثُٕٓ  –االدض  – اٌسجذ  )فٍ َىَ                                        وبٔذ وفبح اٌغسىي  -6

 

 درجات5:       فٌما ٌأتً أمام العبارة الخطأ ( x )أمام العبارة الصحٌحة وإشارة  (√  )ضع إشارة : السؤال الثانً
   .   هى عّغ ثٓ اٌشطبة أوي سٍُفخ ٌٍّسٍُّٓ ثعض وفبح اٌغسىي (    ) -1

   .  اٌضَىاْ اٌظٌ َهزُ ثججبَخ اٌضغائت ِٓ اْعؼ هى صَىاْ اٌشغاج(    ) -2

     . اسزٍُ اٌغاَخ ثعض وفبح اٌمبصح اٌثالثخ فٍ غزوح ِؤرخ هى سبٌض ثٓ اٌىٌُض (    ) -3

       .ثٍغذ عضص عدالد لغَص اٌزجبعَخ عدالرٕب (    ) -4

   .  (آٌُّ  )ادزٍذ اٌُىٔبْ اٌجٕىة اٌعغثٍ (    ) -5

 

  درجات 5          :                                                   ما تحته فً العبارات التالٌةحح  ص:الثالثالسؤال         

 اٌه اٌذت واٌشػُت عٕض اٌىٕعبُٔىْ  تعمَعض  -1

   ( ...................................)ِٓ أهُ أْططخ االلزػبصَخ اٌزٍ رُّز ثهب اٌعغة لجً اإلسالَ   انشراعحرعزجغ  -2

                 ) ...................................(انخًسيٍوهى َجٍغ ِٓ اٌعّغ سٓ ٔزي اٌىدٍ عًٍ سُضٔب ِذّض  -3

                                                     ) ...................................(  فٍ اٌذجطخ االسرٕائيَسىص إٌّبر  -4
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   درجات4          :                                                   اكتب ما تدل علٌه العبارات التالٌة:رابعالالسؤال 
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  درجات 4                            :                                                    أجب عما ٌأتً  :سخامالالسؤال 

 بم تفسر (أ

    . دضثذ ِعغوخ طٌ لبع ثُٓ اٌعغة واٌفغس .1
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