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

القطري
تدريبات إغنائيّة في التّاريخ
ّ
اسم ال ّ
طالبـــ  /ــة......................................................................:
ف..................................................................................:
ال ّ
ص ّ

ملحوظة مه ّمة:
تهدف هذه 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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اختر َ
صحيح ِة م ّما يأتي:
األول:
رمز اإلجاب ِة ال ّ
ال ّ
ْ
سؤال ّ
 -1من أسباب عقد معاهدة 1116م .........................
أ .صيد اللؤلؤ.

سالح.
ب .تجارة ال ّ

ج .استخراج البترول.

الرقيق.
د .تجارة ّ

شيخ .........................
 -2صدر أول دستور
قطري عام 1191م في عهد ال ّ
ّ
أ .عبد هللا بن جاسم.

ب .حمد بن خليفة.

ج .خليفة بن حمد.

د .أحمد بن علي.

شيخ  ..................معاهدة 8181م مع بريطانيا؛ حيث اعترفت فيها بإمارة قطر.
 -3وقّع ال ّ
أ .محمد بن ثاني بن محمد

ب .ثاني بن محمد

ج .جاسم بن محمد

د .عبد هللا بن جاسم.

سؤال الث ّاني:
ال ّ
سر:
الرابط أدناه ،ف ّ
.1من خالل دراستك للعالقات القطريّة البريطانيّة (العالقات القطريّة من  )1111-1111ومشاهدة ّ
http://www.al-watan.com/news-details/id/110186

ضل ال ّ
شيخ جاسم بن محمد االبتعاد عن بريطانيا حتى وفاته.
أ -ف ّ
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ب -تجديد معاهدة الحماية بين قطر وبريطانيا عام 0291م.
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

شيخ أحمد بن علي آل ثاني ،ث ّم أجب عن األسئلة الّتي تليها:
الرابط
الخاص بال ّ
ّ
 -2شاهد ّ
https://www.youtube.com/watch?v=lA0vEot3WZ8

بر ًرا لك ٍ ّل م ّما يأتي:
أع ِْط ُم ّ
ي في عهد ال ّ
شيخ أحمد بن علي آل ثاني.
-1
ِ
ازدهار االقتصاد القطر ّ
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -

ي بن عبد هللا عن الحكم البنه ال ّ
 .-8تنازل ال ّ
ي.
شيخ أحمد بن عل ّ
شيخ عل ّ
..................................................................................................................................

صفحة 6 of 2

ف التاسع
للص ّ
دائرة ال ّدراسات األدبيّة -تدر ُ
اسي األول  1029 / 1028يف التاريخ القطري ّ /
يبات هناية الفصل ال ّدر ّ

غير صحيح ٍة:
سؤال الث ّالثْ :
ال ّ
ضع كلمةَ (نعم) إذا كانت العبارةُ صحيحةً ،وكلمةَ (ال) إذا كانت العبارةُ َ
 -1نجحت بريطانيا في بسط سيطرتها على قطر في عهد ال ّ
شيخ جاسم بن محمد آل ثاني.

(

)

 -8تولّى ال ّ
ي بن عبد هللا آل ثاني الحكم خلفًا ألبيه مباشرة.
شيخ عل ّ

(

)

 -9وقعت أحداث الحربين العالميتين :األولى والثانية في عهد ال ّ
شيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني.

(

)

الرابع:
السؤال ّ
ي (صفحة  )22 – 22انسب األعمال اآلتية ألصحابها:
 -1بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
أ -نالت دولة قطر استقاللها في عهده.

(

)

ي في عهده.
ب – زيادة ثروات البالد النّفطيّة وزيادة الدّخل الوطن ّ

(

)

ج – حصل على وسام ال ّ
شيخ زايد بن سلطان عام 8112م.

(

)

د -اعتمد رؤية دولة قطر 8191م ال ّ
شاملة لك ّل مناحي الت ّنميّة.

(

)

 - 2من خالل دراستك لدرس (العالقات القطريّة البريطانيّة) وربط األحداث بالواقع أجب عن األسئلة اآلتية:
ي صفحة )13
 .0ما المقصودُ باالتحاد الكونفدرال ّ
ي؟ (الكتاب المدرس ّ
.......................................................................................................................................................

ي بين إمارات الخليج الت ّسع ،ارجع إلى الرابط أدناه والخاص بدور الشّيخ
 .2من خالل دراستك عن االتحاد الكونفدرال ّ
سؤال الّذي يليه:
ال ّ
صباح في ح ّل األزمة الخليجيّة (حصار قطر) ،ث ّم أجب عن ال ّ
https://bit.ly/2PmWsdT

ْ
ي ودور ال ّ
اربط بين ما در ْست َه عن دور ال ّ
صباح اآلن
شيخ ال ّ
شيخ أحمد بن علي آل ثاني في تكوين االتحاد الكونفدرال ّ
في محاولة جمع دول الخليج مرة أخرى.
.......................................................................................................................
ي.
ي (صفحة  ،)09و ّ
ور َ
ضحْ دَ َ
قطر في تكوين االتحاد الكونفدرال ّ
 .9بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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السؤال الخامس:
اكتب ً
دليال على ص ّح ِة العبارة
الرابط أدناه،
ْ
 -8من خالل دراستك لدرس حكام دولة قطر وأهم أعمالهم ،وبعد مشاهدة ّ
التّالية:
https://www.youtube.com/watch?v=9a1DMzVOB6M

ـ اهتمام ال ّ
شيخ حمد بن خليفة بتطوير القوات المسلحة القطريّة.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

سؤال التّالي:
الرابط أدناه ،أجب عن ال ّ
 -2من خالل دراستك لدرس حكام دولة قطر وأهم أعمالهم ،ومشاهدة ّ
https://www.youtube.com/watch?v=ZvmVFmfnaTQ

ي بصورة كبيرة.
 دلّل على اهتمام حضرة صاحب ال ّسمو األمير تميم بن حمد آل ثاني بالمجال ال ّ
صح ّ
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .....

ي (صفحة  ،)21ل ّخص بأسلوبك رؤية دولة قطر 2131م.
 -3بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

سادس:
سؤال ال ّ
ال ّ
ت المناسب ِة:
أ -أكم ِل الجم َل اآلتيةَ بالكلما ِ
صداقة عام 0290م بين ك ّل من  ......................و .........................
 -8ت ّم توقيع معاهدة ال ّ
ي في الخليج هو ......................
 .8المقيم البريطان ّ
صداقة بين قطر وبريطانيا يشجع ّ
الطرفان تعاونهما في ميادين  ...............و ...............
 .9طبقًا لبنود معاهدة ال ّ
 -2اعترفت بريطانيا والدّولة العثمانيّة بال ّ
شيخ .................حاك ًما إلمارة قطر بأكملها.
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سؤال
ي بين إمارات الخليج الت ّسع ،ومشاهدة الرابط أدناه،أجب عن ال ّ
ب  -من خالل دراستك عن االتحاد الكونفدرال ّ
اآلتي:
https://www.youtube.com/watch?v=y2cvaJue7ZQ

ي.
 اقترحَْ
بعض الوسائ ِل لح ّل األزمة الخليجيّة الحاليّة وتفعيل دور مجلس الت ّعاون الخليج ّ
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
صداقة بين قطر وبريطانيا) ،عبّ ْر عن رأيكَ في معاهدة
ي (صفحة ( )11معاهدة ال ّ
ج -بالرجوع إلى الكتاب المدرس ّ
صداقة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وإيرلندا الشّماليّة.
ال ّ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
سبب.
سابع :اكتب (يعجبني) أو (ال يعجبني) أمام ك ٍ ّل جملة من الجمل التاليّة ،مع ذكر ال ّ
السؤال ال ّ
ي صفحة .)11
 -0بنود معاهدة الحماية بين قطر وبريطانيا 0201م( .الكتاب المدرس ّ
...........................
سبب.................................................................................................................. :
ال ّ
ي صفحة )12
 -8بنود معاهدة الحماية بين قطر وبريطانيا 0291م( .الكتاب المدرس ّ
...........................
سبب.................................................................................................................. :
ال ّ
ي صفحة )21
 -9تولّى الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني حكم دولة قطر( .الكتاب المدرس ّ
...........................
سبب.................................................................................................................. :
ال ّ
سمو األمير الوالد ال ّ
ي صفحة )23
 -1اهتمام ّ
شيخ حمد بن خليفة بالقوات المسلحة القطريّة( .الكتاب المدرس ّ
...........................
سبب.................................................................................................................. :
ال ّ
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السؤال الثامن :اكتب النتائج المترتبة على:
ي.
 -0إغراق اليابان األسواق باللؤلؤ الصناع ّ
...................................................................................................................................
ي كأسرة حاكمة.
 -8ظهور أسرة آل ثاني على المسرح القطر ّ
...................................................................................................................................
شيخ خليفة بن حمد من حيث
ي وال ّ
الرابط أدناه ،قارن بين فترة حكم ال ّ
السؤال التاسع -بعد مشاهدة ّ
شيخ أحمد بن عل ّ
أعمال ك ّل منهما وتطور البالد في عهديهما:
https://bit.ly/2r0AMVK

وجه المقارنة

الشّيخ أحمد بن علي آل ثاني

الشّيخ خليفة بن حمد آل ثاني

أهم األعمال

السؤال العاشر :أصدر حك ًما على المواقف الت ّاليّة:
 -0سعى ال ّ
ي.
ي إلى تكوين االتحاد الكونفدرال ّ
شيخ أحمد بن عل ّ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 -8موقف ال ّ
شيخ جاسم بن محمد من بريطانيا.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
**انتهت األسئلة**
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