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  أخالق اخللفاء الساشديً وصفاتهه الدزس األول :

 أماو العبازات اخلاطئة  :)×( ( أماو العبازات الصحيحة , وعالمة √عالمة ) ضعي :السؤال األول  

 ( )     . جميع الخمفاء الراشدين من قبيمة قريش -1
 ( )   .عمر بن الخطاب هو من الرجال من بالدعوةول من أأ -2
 ( )  . الخميفة الثاني من الخمفاء الراشدين هو أبو بكر الصديق  -3

===================================================== 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختازي السؤال الثاىي :

 

 .  ........................ الخميفة الذي أسمم و هو صبي -1
 (عمي بن أبي طالب – عثمان بن عفان – عمر بن الخطاب)    

 .  ........................أول خميفة لممسممين هو  -2
 (عثمان بن عفان – عمر بن الخطاب –أبو بكر الصديق )    

  .................. الذي سمى الخمفاء الراشدين بهذا االسم -3
 ( عمر بن الخطاب –  أبو بكر الصديق – محمد )    

===================================================== 

 اسه اخلليفة صاحب كل عنل مما يلي : اكتيب : الثالثالسؤال 

 )                             ( تصذق بنصف مالو في سبيل هللا  .1

 (               )               دعا خادمت ليمتص منو بعرن أرنو  .2

 )                             ( حمل الذليك على ظهره وصنع طعاماً للصبيت  .3

 )                             ( نام في فراش النبي ليلت الهجرة  أحذ الخلفاء األربعت  .4
   

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت  معلمة املادة
  



 أوراق عمل لقياس المهارات   
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 فتهه وأعناهلهخال : الثاىيالدزس 

  

 :  ( أماو العبازات اخلاطئة×( أماو العبازات الصحيحة , وعالمة )√عالمة ) ضعي السؤال األول : 

 (    )     .  اختار المسممون عمي بن أبي طالب بعد وفاة النبي  – 1
 (   )      . بكتابة القرآن في مصحف واحد أمر عثمان بن عفان  – 2
 (     )  . من الستة الذين حددهم عمر قبل وفاته لمخالفة ان كان عثمان بن عف – 3
 (     )     .  ا هو أبو بكر الصديقأطول الخمفاء الراشدين حكمً  – 4
 (    )      . عاماً  44استمر مدة حكم الخمفاء الراشدين مدة  – 5

 

===================================================== 
 

 : العبازات اآلتية بللنات مياسبة أكنلي : السؤال الثاىي

 ..............إلى بالد ....................إرسال ..  أول عمل قام به الخميفة أبو بكر الصديق – 1

 وقعت حرب ....................  في عهد الخميفة أبو بكر الصديق – 2

.... و .................... فرري العررراق ببنرراء مرردينتي ................ أمررر عمررر بررن الخطرراب  – 3
 ومدينة الفسطاط في ....................

عمررى يررد ........................... ن بينمررا استشررهد عمرري بررن أبرري  استشررهد عمررر بررن الخطرراب  -4
 عمى يد ............................... طالب 

 . ............. جمع القرآن الكريم في عهد الخميفة .......... -5
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 جهود اخللفاء الساشديً يف ىصس اإلسالو الدزس الثالث :

  

 أماو العبازات اخلاطئة  :)×( ( أماو العبازات الصحيحة , وعالمة √عالمة ) ضعي السؤال األول : 

 ( )  .الفرس والروم  ة العربية أكبر قوتين هماواجه المسممون خارج الجزير   -1
 ( )      .سميت معركة نهاوند بفتح الفتوح   -2
 ( )        .أوروبا  تقع مصر في قارة  -3
 ( )   .  نشر اإلسالمالهدف األساسي من الفتوحات اإلسالمية هو   -4
 ( )   .الجزيرة هي قطعة من اليابسة محاطة بالماء من ثالث جهات   -5

 

===================================================== 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختازي السؤال الثاىي :

 

 هر . 12 سنة ........................كانت معركة ذات السالسل بقيادة -1
 (عمرو بن العاص – سعد بن أبي وقاص –خالد بن الوليد )    

 . .......... بقيادة سعد بن أبي وقاصكانت معركة ........... -2
 (نهاوند –اليرموك   –القادسية  )    

   . لتأمين حدود الدولة اإلسالميةرأى ....................  أهمية فتح مصر  -3
 عمرو بن العاص( –سعد بن أبي وقاص  –)خالد بن الوليد     

 . هر كانت معركة ذات الصواري سنة ...... -4
    (43 – 45 – 43) 

 .  ................دارت أحداث معركة ذات السالسل في عهد الخميفة ........ -5
 (عثمان بن عفان – عمر بن الخطاب –أبو بكر الصديق )    

 

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت  معلمة املادة
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  عالقة املسلنني بغريهه الدزس السابع :

  

 أماو العبازات اخلاطئة  :)×( ( أماو العبازات الصحيحة , وعالمة √عالمة ) يضع السؤال األول : \

 ( )   .عامل المسممون غيرهم من غير المسممين معاممة حسنة  -1

 ( )        . اإلسالم دين السماحة  -2

  . لمجذومين من النصارى بصدقات من بيت مال المسممين أمر عمر بن الخطاب   -3
          ( ) 

===================================================== 
 

 : العبازات اآلتية بللنات مياسبة أكنلي السؤال الثاىي :

 

 أهل الكتاب هم ................. و.................. – 1

 حق غير المسممين عمى المسممين المعاممة ..................... – 2

....... و ............ي برررررررررالد المسرررررررررممين ..........مرررررررررن حقررررررررروق غيرررررررررر المسرررررررررممين فررررررررر – 3

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

....... و ......................مررررررررررن واجبررررررررررات غيررررررررررر المسررررررررررممين فرررررررررري بررررررررررالد اإلسررررررررررالم  – 4

.................................... 
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 أوراق عمل لقياس المهارات   
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 ...............................................: ةاسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 5:   الفصل

 
 

 أمنوذجات مً الصوزى يف عهد اخللفاء الساشديً : اخلامسالدزس 

  

 

 أماو العبازات اخلاطئة  :)×( ( أماو العبازات الصحيحة , وعالمة √عالمة ) ضعي السؤال األول : 

 ( )    .كان نظام الحكم في عهد الخمفاء وراثي  -1
 ( )  . في المشورة  سار الخمفاء عمى نهج نبينا محمد    -2
 ( )  . حارب أبو بكر الصديق المرتدين لمنعهم دفع الزكاة  -3
 ( )   . الخميفة عمر بن الخطاب التأريخ الهجري ضعو   -4
 ( )   .أصحابه في كثير من األمور استشار عمي   -5

 

===================================================== 

 

 : لنات مياسبةالعبازات اآلتية بل أكنلي السؤال الثاىي :

 

 ................................ جمع الناس عمى مصحف واحد -1
  ................................. ريخ الهجريأالت ضعأول من و  -2
 ................................... أصر عمى قتال مانعي الزكاة -3
 ....................... الخميفة القائل : "االستشارة عين الهداية" -4
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 أوراق عمل لقياس المهارات   

 تأكدي أىلي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسسعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسنلة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةاسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 5:   الفصل

 
 

  الدولة األموية الدزس السادس :

  

 أماو العبازات اخلاطئة  :)×( ( أماو العبازات الصحيحة , وعالمة √عالمة ) ضعي السؤال األول : 

 ( )     .  عاصمة الدولة األموية هي بغداد  -1
 ( )    .  عام 91م الدولة األموية حوالي مدة حك  -2
 ( ) . عمى يد عمرو بن العاص وصمت الفتوحات في الغرب إلى طنجة  -3
 ( )   . آخر خمفاء الدولة األموية هو عبد الممك بن مروان  -4
 \( ) عامل القادة المسممين سكان البالد المفتوحة معاممة غير حسنة . -5

 

===================================================== 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختازي السؤال الثاىي : 

 

 ..................... سميت الدولة األموية بهذا االسم نسبة إلى -1
 (يزيد بن معاوية – أمية بن عبد شمس – معاوية بن أبي سفيان)   

 .خميفة  ................. عدد خمفاء الدولة األموية -2
   (3 – 43 – 43) 

 .....................أول خمفاء الدولة األموية هو  -3
 (عبد الممك بن مروان – أمية بن عبد شمس – معاوية بن أبي سفيان)   

 . هر ................. قامت الدولة األموية عام -4
   (44 – 34 – 14) 

 .................. فتح المسممون بالد ما وراء النهر عمي يد القائد -5
 (محمد بن القاسم – قتيبة بن مسمم – عقبة بن نافع)   

 

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت  معلمة املادة
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  الدولة العباسية الدزس السابع :

  

 أماو العبازات اخلاطئة  :)×( ( أماو العبازات الصحيحة , وعالمة √عالمة ) ضعي السؤال األول : 

 ( )   . أبو العباسميت الدولة العباسية بهذا االسم نسبة إلى س  -1
 ( )  .كانت عاصمة الدولة اإلسالمية في عهد العباسيين مدينة دمشق  -2
 ( )      . هررر 132قامت الدولة العباسية عام   -3
 ( )     قامت الدولة العباسية بعد الخمفاء الراشدين . -4
 ( )    أول خمفاء الدولة العباسية هو العباس بن عبد المطمب . -5

 
 
 
 

===================================================== 
 

 : بني اخلليفة والعنل الري قاو به يازبط السؤال الثاىي :

 

 العمل الذي قام به الخليفـة

 انتصر عمى البيزنطيين في معركة عمورية أبو جعفر المنصور

 أدخل كشمير ضمن الدولة العباسية المهدي

 سيطر عمى البالد الواقعة بين كابل وكشمير هارون الرشيد

 هزم البيزنطيين وأجب ممكها عمى دفع الجزية المعتصم باهلل

 قاد بنفسه حمالت ضد البيزنطيين ودمر حصونهم 

 

’’ 
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 الدولة العثناىية الدزس الثامً :

  

 أماو العبازات اخلاطئة  :)×( ( أماو العبازات الصحيحة , وعالمة √عالمة ) ضعي السؤال األول : 

 ( ) . يرجع أصل العثمانيين إلى قبائل هاجرت من وسط آسيا إلى آسيا الصغرى  -1
 ( )    . عثمان بن عفان  تنسب الدولة العثمانية إلى  -2
 ( )    . وصل حكم الدولة العثمانية إلى فيينا عاصمة النمسا  -3
 ( ) . اتجهت أنظار العثمانيين إلى أقطار الوطن العربي لحماية األماكن اإلسالمية  -4
 ( )     . سنة 54حوالي  مدة حكم الدولة العثمانية  -5

 
 

===================================================== 
 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختازي الثاىي :السؤال 

 ....................... هربًا من الهجماتآسيا الصغرى هاجر العثمانيون من أواسط آسيا إلى  -1
 (المغولية – الصميبية –العباسية )    

 ...................... أول خمفاء الدولة العثمانية هو -2
 (معاوية بن أبي سفيان –  رلعثمان بن أرطغ –  أبو العباس)    

      . هر....................  سقطت الخالفة اإلسالمية سنة -3
    (353 – 311 – 4434) 

 . هر ...... قامت الدولة العثمانية عام  -4
    (353 – 311 – 4434) 

’’ 
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 اإلسالميوذجات مً قادة الفتح أمن : التاسعالدزس 

  

 مً أىا ؟  السؤال األول : 

 

 .بنيت مدينة القيروان هجرة بسنة واحدة ن وفتحت فزان و ولدت قبل ال – 1

      ) ............................... ( 

 .فتح بالد السند  أكملو  ا مسجداً بنيت فيههر  فتحت مدينة الديبل و  72سنة  ولدت – 2

........ ( ) ....................... 

 .هر أشهر فتوحاتي مدينة القسطنطينية  835ولدت سنة  – 3

) ............................... ( 

===================================================== 
 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختازي السؤال الثاىي :

 

 .تح مصر و جاهد في بالد النوبة أسهم ...................... في ف – 1
 محمد بن القاسم (   -محمد الفاتح    -) عقبة بن نافع  

 فتح بالد السند .................. – 2
 محمد بن القاسم (   -محمد الفاتح    -) عقبة بن نافع  

 فتح مدينة القسطنطينية ................. – 3
 ( مد بن القاسممح  -محمد الفاتح    -) عقبة بن نافع  

 
’’ 
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 أوراق عمل لقياس المهارات   
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 اجلواىب احلضازية يف الدولة اإلسالمية : العاشسالدزس 

  

 

 : لح املعرب عً كل عبازة مما يأتي املصط اكتيب السؤال األول : 

 الوزير(   -  الدواوين    -  الخميفة    -) األمير    

 ) .................... (     . يتولى إدارة شؤون البالد بنفسهالذي  – 1

 ) .................... ( .هو مساعد الخميفة في الحكم لمنصب الثاني بعد الخميفة و ا – 2

 ) .................... ( .يعينه الخميفة عمى بعض المدن والمناطق التابعة لمدولة   – 3

 ) .................... (     .لة سجالت لتنظيم أعمال الدو  – 4

 

===================================================== 
 

 : العبازات اآلتية بللنات مياسبة أكنلي : الثاىيالسؤال  

 .........يقوم اقتصاد الدولة اإلسالمية عمى .................. و ................. و ........... – 1

....... .........سرررررممون برررررالنواحي العمرانيرررررة مثرررررل :  بنررررراء المررررردن و ...............اهرررررتم الم – 2

 ....................................... و .....................و..............

 

 
’’ 
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 ...............................................: ةاسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 5:   الفصل

 
 

 افات املسلنني العلنيةأمنوذجات مً اكتص : احلادي عصسالدزس 

  

 

 أماو العبازات اخلاطئة  :)×( ( أماو العبازات الصحيحة , وعالمة √عالمة ) ضعي السؤال األول : 

 ( )   . استخدم المسممون الصفر وأسسوا عمم الجبر -1
 ( )    .لم يهتم المسممون بعمم الفمك و الرصد   -2
 ( )   . ياءع المسممون األنبيق وأسسوا عمم الكيماختر  -3
 

===================================================== 

 

 : العبازات اآلتية بللنات مياسبة أكنلي السؤال الثاىي :

 

 ............................ و .............من العمروم الدينيرة اإلسرالمية القررآن الكرريم و ........ – 1

   و ..............................

و ......................  مررررررن العمرررررروم غيررررررر الشرررررررعية الرياضرررررريات و .......................... – 2

 و...........................

  
 
 
 
 
\ 
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 ...............................................: ةاسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 5:   الفصل

 
 

 أبسش املؤسسات التعلينية : الثاىي عصسالدزس 

  

 أماو العبازات اخلاطئة  :)×( ( أماو العبازات الصحيحة , وعالمة √المة )ع ضعي السؤال األول : 

 ( )     . لم يهتم المسممون بنشر التعميم و بناء المدارس  -1
 ( )      . كان التعميم مقصورا عمى العموم الشرعية فقط  -2
 ( )    . المدرسة النظامية ببغداد من أشهر مدارس الدولة اإلسالمية  -3
 ( )    . من أشهر المساجد في الدولة اإلسالمية المسجد الحرام  -4
 ( )        . المسجد أول مدرسة في اإلسالم  -5
 ( )     . الجامعات في الدولة اإلسالمية كانت ممحقة بالجوامع -6

 
 

===================================================== 
 

 صحيحة مما يلي :اإلجابة ال اختازي السؤال الثاىي :

 

  ............................ و .....من المساجد المشهورة في الدولة اإلسالمية مسجد ........ -1

 ..........................مررررن المرررردارس المشررررهورة فرررري الدولررررة اإلسررررالمية مدرسررررة .......... -2

   مدرسة ..........................و 
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 توقيع ويل األمر           تتقنمل   نتأتق  معلمة املادة
  



 أوراق عمل لقياس المهارات   

 تأكدي أىلي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسسعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسنلة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةاسم الطالب       اجتماعيات : املادة             / 5:   الفصل

 
 

 اشدهاز احلضازة اإلسالمية : الثالث عصسالدزس 

  

 أماو العبازات اخلاطئة  :)×( ( أماو العبازات الصحيحة , وعالمة √عالمة ) ضعي السؤال األول : 

 ( )   . قامت الحضارة اإلسالمية عمى الدين اإلسالمي والمغة العربية  -1
 ( )   . فد الحضارة اإلسالمية من حضارة فارس واليونانلم تست  -2
 ( )   . لم تعتني الحضارة اإلسالمية بجميع جوانب الحياة اإلنسانية  -3
 ( )    . أسهم عمماء المسممين في ازدهار الحضارة اإلسالمية  -4
 ( )    . ساعد موقع البالد اإلسالمية عمى ازدهار حضارتها  -5
 ( )   . ين اليوم بناء حضارة جديدة عمى أسس أصيمةبإمكان المسمم -6

 
 

===================================================== 
 

 :  أكنلي السؤال الثاىي :

 

 . من أسباب ازدهار الحضارة اإلسالمية -1

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

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

............................................................................................... 
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 مرتوقيع ويل األ           تتقنمل   أتقنت  معلمة املادة

   


