ُرؤْ يَت ُنا :تَعْلي ٌم متميّزٌ َو ُم ْعتَ َمدٌ د َْو ِليًّا بِ ُه ِويَّ ٍة إِسْالمِ يَّ ٍة

دائرة الدّراسات األدبيّة
القطري لل ّ
صفّ الخامس
تدريبات إغنائيّة في مادّة الت ّاريخ
ّ
نهاية الفصل الدّ
راسي األول 8112/ 8118
ّ

القطري
تدريبات إغنائيّة في التّاريخ
ّ
اسم ّ
الطالبـــ  /ــة......................................................................:
ال ّ
صفّ ...................................................................................:

ملحوظة مه ّمة:
تهدف هذة المادة اإلغنائيّة إلى تدريب ّ
الطالب على أنماط أسئلة اختبار نهاية الفصل الدّراسي األول ،وهي ليست
بديلة عن كتاب ّ
الطالب ،كما أنها ال تُغني – قطعًا – عن مراجعته؛ استعدادًا الختبار نهاية الفصل ،مع ضرورة مراعاة
ي األول 8102 /8102م.
جميع ما ورد في قوائم المواضيع الدّاخلة في اختبار نهاية الفصل الدّراس ّ
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األول :أكم ِل الفرا َ
صحيح ِة:
غ باإلجاب ِة ال ّ
ال ّ
سؤال ّ
ي من سنة  ........................وحتى سنة .........................
 -1بدأ االستعمار البرتغال ّ
 -2يقع مضيق باب المندب عند مدخل البحر .........................................
 -3البرتغال بلد صغيرة في قارة .........................................
ي.
 -4استمر االستعمار .................ألكثر من ثالثة قرون على الخليج العرب ّ
عا بين القوى العربيّة والقوى ............................
 -5شهدت الفترة من 1551م 1155 :م صرا ً
 -1سمح حاكم مسقط للوكالة الفرنسيّة باإلشراف على  ...............فرنسا في ال ّ
شرق.
سؤال الث ّانيَ :
صحيحة ،و كلمةَ (ال) أمام العبارات غير
ض ْع كلمةَ (نعم) أمام العبارات ال ّ
ال ّ
صحيحة فيما بين القوسين:
ال ّ
 -1استقرت القبائل الت ّركية في آسيا الصغرى وأقاموا فيها دولتهم.

(

)

 -2الشباك من أهم األدوات التي استخدمها صياد اللؤلؤ قدي ًما.

(

)

ّ
بالطوب .
 -3سكن أهل البوادي قدي ًما البيوت المبنيّة

(

)

الرويس.
 .4أخر مدينة استقرت بها أسرة آل ثاني في قطر هي ّ

(

)

صناعات الت ّقليديّة في قطر .
صناعات البتروليّة من ال ّ
 -5ت ُعدّ ال ّ

(

)

 -1اشتهرت جنوب شرق آسيا بتجارة الت ّوابل.

(

)

صحيحة م ّما يأتي:
سؤال الث ّالث :اختر رمز اإلجابة ال ّ
ال ّ
 .1ازداد نفوذ االستعمار الهولندي بعد تأسيس...................
أ .شركة الهند ال ّ
شرقيّة الهولنديّة.

ب .شركة الهند ال ّ
شرقيّة البريطانيّة.

ج .شركة الهند ال ّ
شرقيّة البرتغاليّة.

د .شركة الهند ال ّ
شرقية الفرنسيّة.

ي قاعدة لتصدير ...................
ي أثناء االستعمار البرتغال ّ
 .2أصبحت منطقة الخليج العرب ّ
أ .الذّهب.

ب .البترول.

جّ .
الزجاج.

د .الحديد.

.3يُقصد ّ
بالزوارق البحريّة ................................
ب .القوراب.

أ .المدافع.
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د .الدّبابات.

الرابع :أجب عن األسئلة اآلتية:
ال ّ
سؤال ّ
ي صفحة  ،11ارسم خريطة للعالم في المربع الت ّالي ثم تتبع عليها
ّ .1
بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
صالح.
الرجاء ال ّ
طريق رأس ّ

ي ،ما الدور الذي كنت تحب أن تقوم به مع أهل
 .2تخيّل لو أنك كنت تعيش أيام االستعمار البرتغال ّ
ي؟
الخليج العرب ّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
الرابط أدناه ،ثم أجب عن
 .3خالل هذا العام درست مجموعة كبيرة من األحداث التاريخية  .ارجع إلى ّ
السؤال التّالي:
http://www.worldmapar.com/europe-map.html
 أين تقع المملكة المتحدة بالنسبة لقارة أوروبا؟....................................................................................................................
....................................................................................................................
 أين تقع دولة فرنسا بالنسبة للمملكة المتحدة؟....................................................................................................................
....................................................................................................................
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الرابط الت ّالي أجب عن األسئلة اآلتية:
بالرجوع إلى ّ
ّ .4
https://bit.ly/2rZMFgY
أ .عدد بعض القبائل القطريّة القديمة.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ب .لماذا اضطرت قطر لالتصال ببريطانيا؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ج.صف شعورك بانتمائك إلى دولة قطر الحبيبة.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
 :5ارجع إلى الرابط التالي ثم فسر األحداث التالية:
https://bit.ly/2rZMFgY
أ – استمرار الحماية البريطانيّة على قطر فترة طويلة.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ب – استقالل دولة قطر.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
 .6بالرجوع إلى الكتاب المدرسي ص  :72استخلص الفرق بين سكان البوادي وسكان المدن في قطر
قدي ًما.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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الرابط أدناه ،أجب عن األسئلة:
ي ص ،72
والرجوع إلى ّ
ّ
 - 2بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
https://bit.ly/2POGKHK
أ  -استنتج أصل الدولة العثمانيّة.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ي.
ب  -لخص مما قرأت الواليات والدّول التي كانت تابعة للحكم العثمان ّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
 :8صحح ما تحته خط في العبارات الت ّالية:
أ .يتكون القرن من 55عام .

(

)

ب.اعتمد سكان البوادي في حياتهم على االستقرار .

(

)

ي ص ،18اكتب ً
مختصرا من تعبيرك عن أوضاع
مقاال
ً
السؤال الخامسّ :
بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
ي.
ي أثناء االستعمار البريطان ّ
الخليج العرب ّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ي ص  ،11اكتب الت ّواريخ الصحيحة فيما يلي:
السؤال السادس :بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
ي من سنة ..................إلى سنة .......................
 بدأ االستعمار البرتغال ّي من سنة ..................إلى سنة .......................
 بدأ االستعمار الهولند ّي من سنة ..................إلى سنة .......................
ــ بدأ االستعمار الفرنس ّ
ي من سنة ..................إلى سنة .....................
ــ بدأ االستعمار البريطان ّ
السؤال السابع:
ي صفحة )18-12
 .1من أكون؟ (بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
(
أ – وقعت معاهدات حماية مع قطر.
(
ب – سيطرت على أنحاء واسعة لقارات العالم القديم.
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)

 .7فكر ثم اقترح وسيلة:
ي لفلسطين.
ــ إلنهاء االحتالل اإلسرائيل ّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
 .3وجه رسالة إلى:
صداقة مع الدّول األخرى دون أسباب واضحة.
أ – دولة ترفض ال ّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ب – شخص اليعتز بوطنه ويخونه.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ج – أصحاب الحرف التقليديّة في قطر.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ي من أهم الفترات التي مرت على
ي للخليج العرب ّ
السؤال الثامن( :تعتبر مرحلة االستعمار الفرنس ّ
ي ص )11
ي) في ضوء العبارة ال ّ
سابقة ،وباالستعانة بالكتاب المدرس ّ
منطقة الخليج العرب ّ
 أكتب فقرة من خمسة أسطر تتناول فيها أهم مالمح هذة الفترة.....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

صفحة 8 of 6

القطري  /للصف اخلامس /هناية الفصل ال ّدراس ّي األول 8109/ 8102م
يخ
مادةِ التّار ِ
يبات يف ّ
دائرة ال ّدراسات األدبيّة -تدر ُ
ّ

الهولندي
ي صفحة  ،12قارن بين فترة االستعمار
ال ّ
سؤال التاسع :بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
ّ
ي من حيث :تاريخ بداية كل مرحلة منهما ،وأهم مالمح هذة الفترة في الخليج
واالستعمار الفرنس ّ
ي.
العرب ّ
وجه المقارنة

تاريخ بداية المرحلة

أهم المالمح

ي
االستعمار الهولند ّ
ي
االستعمار الفرنس ّ

السؤال العاشر :أجب عن األسئلة التالية:
ي؟
ي في مقاومتهم لالستعمار األوروب ّ
أ -برأيك لماذا نجح أهل الخليج العرب ّ
................................................................................................................
................................................................................................................
ي (الكتاب ص ،)11-11أجب عن األسئلة اآلتيّة:
ب -من خالل دراستك لمراحل االستعمار األوروب ّ
ي؟
 كم دولة خليجيّة كانت تحت االستعمار األوروب ّ................................................................................................................
................................................................................................................
ي.
ي لالستعمار األوروب ّ
ج -دلل على رفض أهل الخليج العرب ّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
د -برأيك أيهما تفضل مقاومة االستعمار ،واالحتالل أم تجنب المقاومة والمشاكل ؟ ولماذا؟
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ي إلى اآلن؟
ي على الخليج العرب ّ
هـ  -ماذا كان سيحدث لو استمر االستعمار الفرنس ّ
....................................................................................................................
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السؤال الحادي عشر  :اكتب يعجبني أو ال يعجبني أمام كل جملة من الجمل التالية ولماذا؟:
أ.شخص يرفض الدّفاع عن بالده.
....................
سبب........................................................................................................... :
ال ّ
ب .صاحب حرفة تقليديّة يتأفف منها.
....................
سبب........................................................................................................... :
ال ّ
ج .اتحاد العرب وصداقتهم.
....................
سبب........................................................................................................... :
ال ّ
السؤال الثاني عشر :أصدر حكما على المواقف الت ّالية:
ي لفلسطين.
أ.استمرار االحتالل اإلسرائيل ّ
................................................................................................................
ب.إطالق ّ
ي.
الزوارق البحريّة البرتغاليّة النّار على شواطئ الخليج العرب ّ
..................................................................................................................
 .8اكتب مذكرات باختصار فيما يلي:
أ .أهمية المقاومة العربية ضد أي احتالل ( .بالرجوع إلى الكتاب المدرسي صفحة )61
.................................................................................................................
................................................................................................................
ب .أهمية الت ّمسك بالحرف الت ّقليديّة وإحيائها .بالرجوع إلى الرابط التالي:
https://bit.ly/2PODsEw
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
**انتهت األسئلة**
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