
 مجموعة من الاس ئةل املهمة ... ارجو ان تساعد يف اجتياز اختبار املادة

 :السعودٌة الدولة فً المقاتلون

 هجانة خٌالة مشاة

 : اسلحتهم

 رماح(5 سهام(4 خناجر(3 سٌوف(2 بالفتٌلة بنادق(1

 :الحربٌة خطتهم

 والهجوم المباغته(1

 الحصار او الكمائن(2

 والفر الكر اسلوب(3

 :الغنائم

 المال لبٌت  الخمس

 الجند على وتوزع تباع االخماس باقً

-------- 

 أنصار سعٌد، بن مسعود الشرٌف منع عبدالوهاب، فً بن محمد الشٌخ لدعوة مكة، أشراف قبل من عدائً، موقف أول

 بمنعدخول أوامرها فأصدرت. الحجاز فً سلطتها بممارسة السعودٌة الدولة وبدأت .الحج فرٌضة أداء من الشٌخ، دعوة

 .م1086/هـ1221 عام فً العظم، باشا عبدهللا بقٌادة للحج، القادم الشامً، المحمل

------ 

  المال بٌت موارد

 المصادرة االموال الغنائم خمس الزكاة

----- 

 (القاضً)--------منصب ٌاتً االقلٌم امٌر بعد

 (ثابت)---------القاضً منصب وٌكون

 مركزه؟؟ فً ثبوتا القاضً تزٌد التً العوامل ماهً

 .بمنصبه الضاره واالمور الشبهات عن بعده،،الشرع احكام تنفٌذ على جرأته،،شخصٌته قوة،، عدله

-------- 

 السعودي؟؟ القضاء فً والمتقاربة المتشابهه الحاالت فً القضائٌة االحكام تفاوت: علل

 حنبل بن احمد االمام مذهب ذلك خالف وان الصواب الى اقرب ٌراه الذي بالمذهب ٌأخذ القاضً الن

------- 

 عنده من القضاة بتعٌٌن السعودٌة الدولة هدد

 (باشا مدحت)

--------- 

 الشرعٌة؟ العلو على االولى السعودٌة الدولة قادة حرص على دلٌال اذكر



 الغازي الجٌش افراد بها ٌنتفع علمٌة مجالس ٌعقدون علماء الغزوات فً معهم ٌصحبون كانوا انهم

--------- 

 الثانٌة؟ السعودٌة الدولة اقالٌم عدد

 شمر جبل(1

 القصٌم(2

 الوشم(3

 سدٌر(4

 االفالج(5

 الخرج(6

 االحساء(7

---------- 

 السعودي الجهاد جٌش جمع طرٌقة عن تحدث سؤال ٌجً ممكن

 الحربً النظام فً تلقونها طوٌلة سالفة

 (االثنٌن او الخمٌس) ٌوم ٌخرج غالبا االمام ان وفٌها

--------- 

 :خطأ ام صح

 (خطأ)سعودة آل من االولى السعودٌة الدولة فً االقالٌم امراء كانوا

------- 

 تسمى الكوٌت كانت

 (عرٌعر بنً كوت)

-------- 

 : هو قطر غزا الذي االول السعودي القائد

 (عفٌصان بن ابراهٌم)

--------- 

 السعودي؟؟ للنفوذ المناوئه الحركات تغذي االولى السعودٌة الدولة عهد منذ نجران كانت:علل

 (المذهبً االختالف) بسبب

 (االسماعٌلً)المذهب نجران واهل ٌام قبائل تعتنق اذ

--------- 

 (السٌد، مقام القائم،االمٌر)نجران رئٌس ٌسمى

 (السٌد)

------- 

 عام 48 استمر نجد توحٌد



--------- 

 وكانت البلدان فً والنظام االمن على وتحافظ العسكرٌة وظٌفتهم فً ثابتٌن جند تحتوي وهً سعودٌة حامٌات هناك كانت

 :فً وتوجد( عام كل تستبدل)

 الرٌاض(1

 القطٌف(2

 الهفوف(3

 البرٌمً(4

 االخرٌن واالمراء عهده وولً لالمام الخاص الحرس الثابت الجند من اٌضا

----------- 

 فٌصل؟ بن عبدهللا االمام على فٌصل بن سعود االمٌر خروج سبب

 اخٌه طاعه على سعود خروج فً عامل اهم كان للسلطه الطموح

--------- 

 ؟ عبدالوهاب محمدبن الشٌخ واجهها التً المعارضات

 والف العصٌان على اهلها وحرض اخٌه دعوه ورفض حرٌمالء قاضً كان عبدالوهاب بن سلٌمان كان المعارضٌن اول

 ..الوهابٌه على الرد فً االلهٌه الصواعق كتاب

 البصره علماء الى وسعً الشٌخ وكفر ضلل من اول: سلٌمان وابنه سحٌم بن محمد وابنه الرٌاض قاضً معارضه

 وقتله مقاومته فً والحرمٌن واالحساء

 الدعوه ان منه اعتقادا لها والتصدي الدعوه ضد للتحرٌض والٌمن للحجاز سافر: التمٌمً عمر بن احمد بن مربد معارضه

 زعامته تهدد

---------- 

 نجد؟ بالد فً السلفٌه الدعوه اثر

 ..القبور تعظٌم ومن الخرافات من نجد فً شائعا ماكان على قضت

 والسنه القراءن الى والوثنٌه الشرك شوائب من الخالص التوحٌد الى نجد اهل رجوع

 الدرعٌه اصبحت واحد لسلطان واخضعتهم واحده راٌه تحت وجعلتهم شملهم وجمعت نجد اهل كلمه هذه الدعوه وحدت

 .. والمعارف العلوم كعبه

 نجد انحاء جمٌع فً االمن انتشار

 االمم مصاف فً ووضعت موحده فاصبحت االمم لدى معروفه نجد تكن لم

------------- 

 واالحساء؟ ونجد السعودٌه الدوله بٌن الصراع عوامل اهم

 الشٌعً المذهب فٌها ٌنتشر التً واالحساء للسلفٌه تدعو التً الدرعٌه بٌن المذهبً الخالف-1

 االحساء نحو السعودي للنفوذ المقاومه النجدٌه القبائل بعض هروب -2

 على االعباء وزٌاده الدوله رقعه لتوسع نظرا االحساء على السعودٌه للحمالت اساسٌا محركا كان االقتصادي العامل -3

 المال بٌت

---------- 



 

 :على السعودي الحكم نظام ٌعتمد

 (الحاكم) االمام(1

 العهد ولً(2

 االقالٌم امراء(3

 :االقالٌم امراء مهام

 اقلٌمة فً لالمام االول الممثل(1

 االقلٌم عن العام المسؤول(2

 ومالٌته ادارته على المشرف(3

 القوات وتجهٌز الطلب عند وتجمٌعه غزوه قٌادة عن االول المسؤول(4

 واالعشار الزكاة جمع عن المسؤول وهو(5

 القلٌمه عطاٌا من االمام ماٌرسل توزٌع عن المسؤول(6

 ولً او االمام مستوى من بكثٌر(اقل)مستوى فً تظل واالعتبارٌة القٌادٌة شخصٌتهم ان اال لهم الواسعة السلطات هذه ومع

 العهد

-------------- 

 لالقالٌم؟ بحكام الثانٌة السعودٌة الدولة مدت التً االسر من ثالثة اذكر

 المطٌري مطلق،، عفٌصان آل،، السدٌري اسرة

----------- 

 ؟؟(سنوٌة،شهرٌة، ٌومٌة) السعودٌة الدولة فً القضاة رواتب كانت الصحٌحة االجابة اختر

 (سنوٌة)

---------- 

 األولى السعودٌة الدولة وقٌام الدرعٌة، مٌثاق

 :الشٌخ دعوة بنصرة قام إن أمَرٌن، سعود بن محمد األمٌر خشً

 .غٌره به وٌستبدل آخر، مكان إلى الشٌخ ٌهجره أن: أولهما

 .الدرعٌة أهل من مال، من ٌأخذه ما وجه فً الشٌخ ٌقف أن: ثانٌهما

 :له فقال ومٌثاق، عهد الدعوة، صاحب وبٌن بٌنه ٌكون أن األمٌر، أراد لذلك،

 به، أمرت ولما لك، بالنصرة وأبشر. فٌه شك ال الذي ورسوله، هللا دٌن هذا إن شٌخ، ٌا"

 .التوحٌد خالف لمن والجهاد

 :اثَنٌن شرَطٌن علٌك أشرط أن أرٌد ولكن

 البلدان، ولك لنا هللا وفتح هللا، سبٌل فً والجهاد بنصرتك، قمنا إذا نحن: األول

 .غٌرنا بنا وتستبدل عنا ترحل أن أخاف

 منهم، آخذه( عنه وٌدافع لٌحمٌه القوي، إلى الضعٌف ٌدفعه ما أي) قانونا   الدرعٌة على لً إن: الثانً

 ".شٌئا   منهم تأخذ ال تقول، أن وأخاف الثمار، وقت فً



 .بالهدم والهدم بالدم الدم. ٌدك فابسط األول، أما األمٌر، أٌها: "الشٌخ فأجاب

 ".منها خٌر هو ما الغنائم من هللا فٌعوضك الفتوحات، لك ٌفتح أن هللا فلعل الثانً، وأما

 وإقامة هللا، سبٌل فً والجهاد ورسوله، هللا دٌن نصرة على عبدالوهاب بن محمد الشٌخ وباٌع ٌده، سعود بن محمد بسط ثم

 .المنكر عن والنهً بالمعروف واألمر اإلسالم، شرائع

----------------- 

 الدرعٌه استسالم شروط

 باشا ابراهٌم لجٌش الدرعٌه تسلم ان

 سكانها من باحد الٌوقع وان البلده على ٌبقً بان باشا ابراهً ٌتعهد ان

 السطان برغبه عمال االستانه الى ومنها مصر الى سعود بن عبدهللا ٌسافر ان

 سعود ال حكم من االول الدور انتهى وبه الطرفٌن ووقع

----------------- 

 السعودٌه للدوله االحساء ضم نتائج

 بحرٌه موانئ وامتالكها العربً الى الخلٌج السعودٌه الدوله حدود وصول-1

 االحساء مزارع تنتجها التً الغذائٌه والمواد الزراعٌه المحاصٌل من ثروه تحقٌق-2

 الشٌعً المذهب حساب على للدعوه جدد انصار واكتساب االحساء سكان بٌن االصالحٌه الدعوه انتشار-3

 بغداد باشوٌه تمثلها التً العثمانٌه الدوله لحدود السعودٌه الدوله حدود مجاوره-4

 واٌران برٌطانٌا مثل الخلٌج فً والعسكرٌه التجارٌه المصالخ ذات الكبرى الدول اهتمام اثاره-5

---------- 

 :ٌلً ما فً ٌكمن واألحساء، ونجد السعودٌة الدولة بٌن الصراع، عوامل

 الشٌعً المذهب فٌها ٌنتشر التً واألحساء السلفٌة، إلى تدعو التً الدرعٌة، بٌن المذهبً الخالف. أ

 ومطاردتهم تأدٌبهم إلى الدرعٌة إمارة وسعً األحساء، نحو السعودي، للنفوذ المقاومة النجدٌة، القبائل بعض هروب. ب

 .ملجئهم فً

 -األحساء على السعودٌة للحمالت أساسٌا   محركا   كان االقتصادي، العامل. ج

----------- 

 الثانٌة؟ السعودٌة الدولة ائمة قادها معركة آخر

 (حرٌمالء)

--------------- 

 عسٌر؟؟ ثورة اخماد فً ٌساعدهم ان منهم طلبوا عندما للخٌدٌوٌهوالعثمانٌٌن تركً بن فٌصل االمام اعتذر علل

 امكانٌاته لقلة(1

 (عاٌض آل)عسٌر منطقة بزعماء طٌبة عالقة على كان النه(2

------------------------ 

 باشا ابراهٌم ٌد على االولى السعودٌة الدولة انهٌار: مهم تارٌخ

 هجري(1233) 



----------- 

 بالبحرٌن السعودٌة العالقات

 الجزٌرة، شؤون ٌدٌرون كانوا ومنها. قطر فً بالزبارة، ٌقٌمون كانوا الذٌن خلٌفة، آل سٌادة تحت البحرٌن جزٌرة كانت

 .م1702/هـ1116 عام منذ

 آل سلٌمان وسكن. البحرٌن إلى وتوجهوا إلٌها، عفٌصان نب إبراهٌم السعودي، القائد دخول أثر على الزبارة، تركوا وقد

 .م1717/ هـ1212 عام البحرٌن، فً جوا، قرٌة فً وأسرته، خلٌفة

 وعٌن. م1088/هـ 1215 عام مسقط، حاكم أحمد، بن سلطان السٌد لحكم خضعت البحرٌن، ألن بها؛ إقامتهم تدم ولم

 سعود آل أعطاهم أن بعد ،"الزبارة" القدٌمة، بلدتهم إلى العودة إلى خلٌفة آل واضطر. قبله من علٌها حاكما   سعٌدا ، أخاه،

 .األمان

 إرسال إلى فسارع. مسقط حاكم من البحرٌن استرجاع على مساعدتهم عبدالعزٌز، بن سعود اإلمام من خلٌفة آل طلب وقد

 .م1081/هـ1224 عام منها، مسقط حاكم قوات وطرد البحرٌن، على استولى عفٌصان، بن إبراهٌم القائد بقٌادة جٌش،

 .  سعودوعٌن آل إلى ضمها أعلن بل خلٌفة، آلل فٌها األمور زمام ٌسلم لم عفٌصان، بن إبراهٌم لكن

---------- 

 سقوطها؟ على المترتبة النتائج أهم ؟موضحا باشا البراهٌم الدرعٌة استسالم شروط اهم ماهً -

 باشا، إبراهٌم إلى فأرسل.  واألموال واألطفال النساء بها وفدى نفسه بذل القتال، إلٌه وصل ما سعود بن عبدهللا رأى لما

 .م1010 سبتمبر 1/هـ1233 القعدة ذي 0 فً معسكره، إلى وخرج الصلح، ٌطلب

 :التالٌة الشروط على واتفقا. بالحفاوة سعود، بن عبدهللا اإلمام باشا إبراهٌم واستقبل

 .باشا إبراهٌم لجٌش الدرعٌة ُتسلَّم أن

 .سكانها من بأحد ٌوقع ال وأن البلدة على ٌبقً بأن باشا إبراهٌم ٌتعهد أن

 .السلطان برغبة عمال   اآلستانة إلى ومنها مصر، إلى سعود بن عبدهللا ٌسافر أن

 .سعود آل حكم من األول الدور انتهى وبه. الطرَفٌن بٌن االتفاق ووقع

 :نتائج عدة الدرعٌة سقوط على وترتب

 .أتباعها نفوس فً راسخة السلفٌة الدعوة مبادىء بقٌت وإن   مؤقتة، لفترة السٌاسً، السعودي الدور انتهاء

 .العثمانٌة الدولة لدى مكانته وإعالء العربٌة، الجزٌرة شبه حتى سٌطرته وامتداد علً، محمد نفوذ ازدٌاد

 . العربٌة السواحل فً نفوذها توطٌد إلى برٌطانٌا وسعً العربً، الخلٌج فً االستعمارٌة األطماع ازدٌاد

-------------- 

 -: مضً بعد سعود بن محمد االمٌر تولً 

 عاما208

 -: قرابة استمرت حروبا الدوله خاضت نجد وتوحٌد االصالحٌه الدعوه نشر اجل من -2

 عاما 48

 -: نحو اوال الدوله انظار اتجهت االحساء االولً السعودٌه الدولة أخضعت -3

 قطر

---------------- 

 



 

 -: ألنه بالحجاز العثمانٌة الدوله اهتمت -:1س

 اإلسالمً العالم فً الدٌنٌة لسٌادتها مصدر -أ

 -: سنة الوهاب عبد بن محمد الشٌخ ولد -:2س

 م1783/  هـ1115 -أ

 -: مدٌنة إلً والده حٌث العلمٌة رحلته بعد الوهاب عبد بن محمد الشٌخ رجع -:3س

 حرٌمالء -ج

 -: العثمانً السلطان عهد فً كانت االولً السعودٌه الدولة علً القضاء بمهمة للقٌام باشا علً لمحمد تكلٌف أول

 الرابع مصطفً

 -: موقعة فً طوسون احمد بقوات قاسٌه هزٌمه وانزلت السعودٌة القوات تواجهت

 الصفراء وادي

 -: مدٌنة االولً السعودٌة الدولة عاصمة

 الدرعٌه

 -: ٌشمل االمام لقب

 والسٌاسٌة الدٌنٌة الزعامتٌن


