ُ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 السّادس
تدريبات إغنائيّة في مادّة الت ّاريخ
ّ
نهاية الفصل الدّ
راسي األول 8102/ 8102
ّ

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
ي األول 8102 /8102م.
مراعاة جميع ما ورد في قوائم المواضيع الدّاخلة في اختبار نهاية الفصل الدّراس ّ
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ف السادس
للص ّ
دائرة ال ّدراسات األدبيّة -تدر ُ
اسي األول  1029-1028يف التاريخ القطري ّ /
يبات الفصل ال ّدر ّ

األول :أكمل الجمل اآلتية بالكلمات المناسبة:
ال ّ
سؤال ّ
 .1اعترفت بريطانيا بقطر إمارة مستقلة في عهد ال ّ
شيخ ...............بعد اتفاقية عام 1181م.
سسات المهنيّة في دولة قطر  ...............................و ............................
 .2من المؤ ّ
 .3صدر الدّستور المؤقت لدولة قطر في عهد ال ّ
شيخ ......................
صادرات القطريّة ...............................
 .4من أهم ال ّ
 .5يرفع رئيس مجلس الوزراء إلى  ......................قرارات مجلس الوزراء للت ّصديق عليها.
سؤال الث ّاني :اخت ْر َ
صحيح ِة م ّما يأتي:
رمز اإلجاب ِة ال ّ
ال ّ
 .1يُعد حقل  ...................من أكبر حقول الغاز ال ّ
ي في العالم.
طبيع ّ
أ .ال ّ
شاهين.

ب .البندق.

ج .ال ّ
شمال.

د .دخان.

 .2من أجل تطوير عالج المواطنين والمقيمين ،أنشأت الدولة وزارة .................
صحة العامة.
أ .ال ّ

ب .الت ّعليم.

د .الدّاخلية.

ج .االتصاالت.

 .3وضع مشروع الميزانية العامة من اختصاص ................
أ ــ وزارة الد ّفاع.

ب .مجلس الوزراء.

ج .وزارة الخارجيّة.

د .مجلس ال ّ
شورى.

 .4القائد األعلى للقوات المسلحة القطريّة هو ...................
أ -سمو األمير.

ب .رئيس مجلس الوزراء .ج .أقدم قضاة قطر.

د .رئيس مجلس ال ّ
شورى.

سؤال الث ّالث:
ال ّ
ضع كلمةَ (نعم) أما َم العبار ِة الصحيحة ،وكلمة (ال) أما َم العبار ِة غير الصحيحة لك ٍ ّل َ
من ال ُجم ِل اآلتية:
ْ
.1وصلت أسرة آل ثاني إلى الدّوحة قادمة من فويرط بزعامة محمد بن ثاني.

(

)

 .2توفي ال ّ
شيخ جاسم بن محمد آل ثاني عام 1115م.

(

)

 .3تم انضمام دولة قطر لمنظمة الت ّجارة العالميّة عام 1111م.

(

)

ي حرية العبادة والمعتقد للجميع.
 .4أتاح الدّستور القطر ّ

(

)

صفحة 7 of 2

ف السادس
للص ّ
دائرة ال ّدراسات األدبيّة -التّدر ُ
اسي الثّاين  1029 / 1028يف التاريخ القطري ّ /
يبات الفصل ال ّدر ّ

أج ْب عن األسئل ِة اآلتي ِة:
ال ّ
سؤال ّ
الرابعِ :
الرابط التالي ،" https://bit.ly/2JYbkcL" :فسر اعتبار هزيمة العثمانيين بمثابة عالمة
 .1بعد مشاهدة ّ
بارزة في تاريخ قطر الحديث.
.........................................................................................................................
ي صفحة  ،24وضح سبب إنشاء مدينة تعليميّة متكاملة في دولة قطر.
 .2بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
سلطات في دولة قطر)،
ي صفحة ( 32الدّرس الخاص بالدّستور وال ّ
 .3بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
ومشاهدة الفيديو من خالل الرابط الت ّالي ، "https://bit.ly/2OBlvVe":أجب عن األسئلة اآلتية:

ي؟
 ما رأيك في مواد الد ّستور القطر ّ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ــ تخيل نفسك ممن يضعون الدّستور ما المواد التي تريد كتابتها في هذا الدّستور؟
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ي.
 ارجع إلى الرابط التالي ،"https://bit.ly/2OCRp3z":ثم لخص بأسلوبك مواد الدّستور القطر ّ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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للص ّ
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اسي األول  1029-1028يف التاريخ القطري ّ /
يبات الفصل ال ّدر ّ

ي صفحة  ،34قارن بين كل من مجلس الوزراء ومجلس ال ّ
شورى من
 .4بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
حيث اختصاص ك ّل منهما.
وجهُ ال ُمقارنة

االختصاصات

مجلس الوزراء

مجلس ال ّ
شورى

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

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

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

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

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

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

وبالرجوع إلى
ي صفحة ،)24
ّ
 -5من خالل دراستك لدرس النّهضة االجتماعيّة في قطر (الكتاب المدرس ّ
الرابط الت ّاليhttps://bit.ly/2qG500u :
ّ

 تتبع في ثالثة أسطر النّهضة الت ّعليميّة في دولة قطر.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ــ بالرجوع إلى الرابط التالي"http://www.al-watan.com/news-details/id/34662":

-

اربط بين ظهور أسرة آل ثاني والنّهضة الحديثة لدولة قطر.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ــ وجه رسالة شكر وتقدير لحكام دولة آل ثاني على ما قدموه من جهود من أجل النّهضة بدولة قطر.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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ف السادس
للص ّ
دائرة ال ّدراسات األدبيّة -التّدر ُ
اسي الثّاين  1029 / 1028يف التاريخ القطري ّ /
يبات الفصل ال ّدر ّ

سؤال الخامس :من خالل دراستك لدرس تسلسل حكام أسرة آل ثاني (الكتاب المدرسي ،)15 – 11
ال ّ
الروابط اآلتية:
ومشاهدة ّ
https://www.youtube.com/watch?v=ZvmVFmfnaTQ
https://www.youtube.com/watch?v=lA0vEot3WZ8
https://www.youtube.com/watch?v=9a1DMzVOB6M -

انسب األعمال اآلتية ألصحابها:
 -1وقع معاهدة الحماية عام 1118م مع بريطانيا.

(

)

 -2إصدار الدستور المؤقت عام 1191م.

(

)

 -3عين قائدًا للقوات المسلحة.

(

)

 -4إنشاء كلية رأس لفان للطوارئ والسالمة بمدينة رأس لفان

(

)

السؤال السادس :اكتب يعجبني أوال يعجبني أمام كل جملة من الجمل التالية ،مع ذكر السبب.
ي على أن ال ّ
ي ص )32
شعب هو مصدر ال ّ
 -1نص الدّستور القطر ّ
سلطات( .ارجع إلى الكتاب المدرس ّ
.........................................
سبب................................................................................................................... :
ال ّ

ي ص)23
 -2انضمام دولة قطر إلى منظمة التجارة العالمية( .ارجع إلى الكتاب المدرس ّ
.........................................
سبب................................................................................................................... :
ال ّ

ي ص )23
 -3الخطوات التي اتخذتها الدّولة لتهيئة المناخ االستثمار ّ
ي( .ارجع إلى الكتاب المدرس ّ
.........................................
سبب................................................................................................................... :
ال ّ

ي ص )25
ي في دولة قطر اآلن( .ارجع إلى الكتاب المدرس ّ
 -4تطور القطاع الصح ّ
.........................................
سبب................................................................................................................... :
ال ّ
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ف السادس
للص ّ
دائرة ال ّدراسات األدبيّة -تدر ُ
اسي األول  1029-1028يف التاريخ القطري ّ /
يبات الفصل ال ّدر ّ

ي صفحة  ،21أجب عن األسئلة الّتالية:
السؤال السابع :اقرأ العبارةَ التّالية،
ّ
وبالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
شيخ تميم بن حمد آل ثاني (أمير البالد المفدى):
سمو ال ّ
من أقوال صاحب ال ّ
"إننا رسمنا في عام 2111م خريطة طريق لمستقبل البالد ترمي لتحويل دولة قطر بحلول عام 2131م إلى
ي وتطوير
دولة متقدمة قادرة على تأمين الت ّنمية المستدامة ،إننا سنواصل االهتمام بالنّهوض باالقتصاد الوطن ّ
الخدمات وتطوير قطاع ال ّ
صحة والت ّعليم
شباب والرياضة ،وال يمكن أن نطور اإلنسان دون تطوير مجاالت ال ّ
والرياضة.
والثقافة ّ
 -1اقترح بعض الوسائل التي من شأنها النّهوض بدولة قطر في كل المجاالت.
.....................................................................................................................
الرئيس من خارطة ّ
الطريق المرسومة في العام 2111م.
 -2استخلص من النّص ال ّ
سابق الهدف ّ
...........................................................................................................................
ي؟
 -3من وجهة نظرك ما هي مستلزمات تطوير المواطن القطر ّ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
الرابط الت ّالي ،https://bit.ly/2HTfEc7:اكتب فقرة مختصرة عن رؤية قطر 2131م ،مع
-4بعد مشاهدة ّ
شرحها وتحليلها من وجهة نظرك.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

اكتب ا
العبارتين اآلتيتين:
دليال على ِص ّح ِة
السؤال الثامن:
ْ
ِ
.1ترحيب ال ّ
شيخ جاسم بن محمد بقدوم قوة عسكرية عثمانيّة إلى الدّوحة.
ي صفحة )11
(ارجع إلى الكتاب المدرس ّ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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ف السادس
للص ّ
دائرة ال ّدراسات األدبيّة -التّدر ُ
اسي الثّاين  1029 / 1028يف التاريخ القطري ّ /
يبات الفصل ال ّدر ّ

 .2اهتمام دولة قطر بالت ّجارة الخارجيّة.

ي ص .)23
(ارجع إلى الكتاب المدرس ّ

......................................................................................................................
......................................................................................................................
السؤال التاسع :أصدر حك اما على كل مما يأتي:
 -1موقف ال ّ
ي ص .)11
شيخ جاسم بن محمد آل ثاني من الدّولة العثمانيّة( .ارجع إلى الكتاب المدرس ّ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
 -2فترة حكم ال ّ
شيخ علي بن عبد هللا آل ثاني( .بالرجوع إلى الرابط )https://bit.ly/2r0AMVK
......................................................................................................................
......................................................................................................................
 -3اختصاصات مجلس ال ّ
ي ص .)35
شورى( .ارجع إلى الكتاب المدرس ّ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
شيخ خليفة بن حمد
السؤال العاشر :ارجع إلى الرابط التالي ،ثم قارن بين فترة حكم الشّيخ أحمد بن علي وال ّ
من حيث أعمال ك ٍل منهما وتطور البالد في عهده:
https://bit.ly/2r0AMVK

وجه المقارنة

الشّيخ أحمد بن علي آل ثاني

الشّيخ خليفة بن حمد آل ثاني

األعمال

انتهت األسئلةُ
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