
أسئلة المراجعةالعربية السعودية المملكةتاريخ 

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

( أصبحت منطقة نجد بعد نهاية الدولة السعودية الثانية  وقبل قيام الدولة السعودية الثالثة  تابعة ل  :1
     الدولة العثمانية   -أ

    آل سعود    -ب

آل رشيد       -ج

 مصر -د 

ولة العثمانية التي استولت للد ،اإلحساء والقطيف بعد الدولة السعودية الثانية كانت السيطرة على منطقة (2

 :عام  عليها
م      3183هـ/3721 -أ

م     3181هـ/3713 -ب

م   3123هـ/ 3711  -ج

 م3131هـ/3113 -د

هللا الرشيد على  عندما تغلب األمير محمد بن عبد م ،1911هـ/1331 عام انتهت الدولة السعودية الثانية (3

:        آخر أئمتها
هللا بن فيصل      عبد  -أ

سعود بن فيصل       -ب

عبد الرحمن بن فيصل      -ج

 محمد بن فيصل  -د

شريف مكة الذي اختاره محمد علي باشا والي مصر وأبقاه في مصر أربع سنوات ثم أعاده للشرافة عام  (4

 هـ هو :1221
يحيى بن سرور      -أ 

    شنبر بن مبارك    -ب

محمد بن عون      -ج

 علي حيدر –د 

أحمد بن إدريس( إلى : ( يرجع أصل مؤسس امارة األدارسة في عسير)2
ليبيا     -أ

مصر     -ب

تونس       -ج

 المغرب -د
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( صدر مرسوم ملكي بتوحيد البالد التي يحكمها الملك عبدا لعزيز باسم)) المملكة العربية السعودية(( 1

 :لعام   22/1جمادى األولى الموافق  21       اعتبارا من
م      3171هـ/3131 -أ 

م   3117هـ/3133 -ب

م     3173هـ/ 3133 -ج

 م3138هـ/ 3113 -د

( كان القضاء في االحساء قبل توحيد الملك عبد العزيز لها يعتمد على المذهب : 7
الحنبلي      -أ

الحنفي      -ب

الشافعي      -ج

 المالكي -د

م، كانت 1123هـ/1342 عام( أول شركة تولت البحث عن النفط في المنطقة الشرقية من السعودية 9

 شركة:
أمريكية      -أ 

بريطانية       -ب

فرنسية        -ج

 تركية -د

: العزيز بالحسبة وكان أول مسؤول مباشر عنها في عهده  في الرياض ( اهتم الملك عبد1
 العزيز  بن عبدا للطيف آل الشيخ   عبد -أ

 عمر بن حسن آل الشيخ   -ب

 األمير فيصل بن عبد العزيز  -ج

 األمير سعود بن عبد العزيز  -د

:  عام( اكتشف النفط بكميات تجارية قرب بلدة الدمام 13
م    3173هـ/3137 -أ

م     3111هـ/3137 -ب

م     3111هـ/3132 -ج

 م3138هـ/ 3183 -د

: م1917هـ/1312 عامتولى حكم جبل شمر ونجد بعد وفاة محمد بن رشيد  (11
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود      -أ 

عبد العزيز بن متعب آل رشيد      -ب 

خديوي مصر        -ج

 شريف مكة -د
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إلى المنطقة الواقعة بين  ،هـ1913 عام اتجه اإلمام عبد الرحمن الفيصل بعد خروجه من الرياض (12

 واإلحساء ألنها:       يبرين 
بعيدة عن متناول ابن رشيد      -أ

تحت سيطرة بريطانيا     -ب

تتبع لشريف مكة        -ج

 أقرب إلى جبل شمر -د

: ( األرجح  استنادا إلى رواية الزركلي أن الملك عبد العزيز آل سعود ولد سنة13
م      3181هـ/3713 -أ 

م    3121هـ/ 3711-ب

م       3128هـ/3711 -ج

 م3111هـ/3111 -د

:عام ( بدأ التأريخ للدولة السعودية الثالثة بعد دخول عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الرياض 14
م      3123هـ/3713 -أ 

م     3121هـ/3713 -ب

      م 3117هـ/3131 -ج

 م3133هـ/3117 -د

هـ اتجه إلى عالية 1323هـ وأوائل 1311( بعد النجاح الذي حققه الملك عبد العزيز جنوبي نجد نهاية 12

 نجد :
شرق الرياض     -أ 

غرب الرياض    -ب

شمال الرياض      -ج

 جنوب الرياض -د

علم ابن رشيد باستيالء خصمه عبد العزيز آ ل سعود على الرياض حينما كان في : (11
 بغداد -أ

 حفر الباطن -ب

 حائل -ج

 السماوة -د

العزيز آل سعود من المناطق الواقعة شمال الرياض والذين ثاروا  ( كان في طليعة المؤيدين للملك عبد17

 : ابن رشيد لديهم أهالي بلدة      على أمير 
ثرمداء      -أ

شقراء     -ب

بريدة         -ج

 عنيزة -د 
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( كانت أول مواجهة عسكرية بين ابن رشيد والملك عبد العزيز بعد استعادة الرياض في :19
 م3113هـ/ 3131الصريف  -أ

 م3131هـ/ 3112تربة  -ب

 م3117هـ/ 3171الدلم  -ج

 م3113هـ/ 3177البكيرية  -د

: هـ ، وأصبح أميرها من قبله هو1322عام  ( استعاد الملك عبدالعزيز السيطرة على عنيزة في محرم11
فهيد بن سبهان      -أ 

عبد العزيز بن عبد هللا آل سليم     -ب

صالح الحسن آل مهنا     -ج

 صالح الزامل -د

 هـ، اتخذ  الملك عبد العزيز آل سعود معسكره في1322 عامما اتخذ ابن رشيد الشنانة معسكرا له ( حين23

: 
الرياض       -أ 

السدير      -ب 

الرس   -ج

 البكيرية -د


