ُ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 السّابع
تدريبات إغنائيّة في مادّة الت ّاريخ
ّ
نهاية الفصل الدّ
راسي األول 8112/ 8112
ّ

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

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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يخ
مادةِ التّار ِ
للص ّ
يبات اإلثرائيّةُ يف ّ
صفحة  5 of 1دائرة ال ّدراسات األدبيّة -التّدر ُ
القطري ّ /
ّ
ف ّ

أجب عن األسئل ِة اآلتي ِة:
السؤال األولْ :
الرابط التّالي http://cutt.us/ngxUD :و ّ
ضح المقصود بعلم
بالرجوع إلى
مصدرالتّعلّ ِم (صفحة ،)11ومشاهدة ّ
ّ -1
ِ
التّاريخ.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
قيام الحضار ِة( .بالرجوع إلى مصدر التّعلّم صفحة .)11
َ -2
عدّ ِد العوامل التي تُساعدُ على ِ
أ ....................................................................................................................................-
ب ..................................................................................................................................-
الرابط التّالي.http://cutt.us/sJ5L :
 -3صف حياة اإلنسان في العصور الحجريّة من خالل ّ

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 -4بالرجوع إلى مصدر التّعلّم (صفحة  )12و ّ
البرونزي.
صر
ضح أه َّم ما يُميّ ُز تاري َخ قطر في العَ ِ
ّ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
سؤال الثاني:
ال ّ
الرابط التّالي http://cutt.us/azPXq :و ّ
ضح المقصود بمصطلح المقايضة.
 -1بعد مشاهدة ّ
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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الرابط التّالي "http://cutt.us/frOZl":صف قلعة ّ
الزبارة في ثالثة أسطر.
 -2بعد مشاهدة ّ
ــ

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
المواقع األثريّة في دولة قطر؟
 -3ما واجبك تجاه
ِ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
بالرجوع إلى مصدر التّعلّم (صفحة  )24 - 21أجب عن األسئلة اآلتيّة:
ّ -4
ي.
أ-
اذكر أسما َء بعض الحضارا ِ
ْ
ت التي قا َمتْ في منطق ِة الخليجِ العرب ّ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
الرابط الت ّالي:
ي" .بعد مشاهدة ّ
" -5تعدّ حضارة دلمون من أقدم الحضارات في منطقة الخليج العرب ّ
 ،http://cutt.us/RiTmvاكتب أه ّم مميزات حضارة دلمون.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
سؤال الث ّالث:
ال ّ
 -1من أكون....؟
شتهر بصناعة الفخار واألختام الدّائريّة.
ــ أ
ُ

().....................................

سفن.
ــ
أشتهر بزراعة وإنتاج النّحاس واألخشاب لصناعة ال ّ
ُ

()......................................

ــ أق ُع في المنطقة الواقعة بين خليج عمان ورأس الخيمة.

()......................................
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بالرجوع إلى مصدر الت ّعلم (صفحة  ،)24قارن بين حضارتي (وادي سوق) ،و(أ ّم النّار) من حيث :أه ّم
-2
ّ
صناعات التي انتشرت فيهما قدي ًما.
ال ّ
وجهُ ال ُمقارن ِة

وادي سوق

أ ّم النّار

صناعات
أهم ال ّ

ي صلى هللا عليه وسلم.
 -3أ َص ِد ْر حك ًما على موقف حاك َمي ُ
عمان من دعوة النب ّ
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 -4و ّ
ضح دور المنذر بن ساوي في نشر اإلسالم في منطقة الخليج.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
السؤال الرابع:
سر ًّ
كال م ّما يأتي:
 -1ف ّ
أ  -بناء ال ّ
شيخ عبد هللا بن جاسم لقلعة الزبارة.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
صحابة الكرام.
ي  -صلّى هللا عليه وسلّم  -وعهد ال ّ
ب  -انتشار اإلسالم في شبه الجزيرة العربيّة في عهد النّب ّ
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 -2دلّ ْل على تقبّل حاكمي عمان اإلسالم عن يقين وقناعة.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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ت ال ُمناسب ِة:
السؤال الخامس :أكم ِل الجم َل اآلتيةَ بالكلما ِ
س ّكان شبه جزيرة قطر.
أ .في العصر  ................تطورت صناعةُ األدوات الحجريّة واألسلحة لدى ُ
ب .ارتبطت حضارة ُ مجان بعالقات تجاريّة مع حضارة بالد الهند و ..................................
ف عن وجود المقابر ال ُمستطيلة الكبيرة التي تعودُ لحضارة .................................
ج .تم الكش ُ
د .من مبادئ اإلسالم التي أقنعت الناس باعتناقه المساواة ُ و  ..................و .......................
صحيح ِة:
غير ال ّ
ضع كلمةَ (نعم) أما َم العبار ِة ال ّ
السؤال السادسْ :
صحيح ِة ،وكلمةَ (ال) أما َم العبار ِة ِ
عمان وال ّ
شارقة.
أ -تق ُع حضارة ُ وادي سوق في المنطقة الواقعة بين خليج ُ

(

)

عمان حاليا.
ب -ش َِم َلتْ حضارة ُ دلمون دولة اإلمارات العربيّة و ُ
ج  -يتبقّى من حصن الغوير اآلن خمسة وعشرون بالمئة من بنائه.
شير النّ
سمسم.
صوص الت ّاريخيّةُ إلى أن مدينة (أور) العراقيّة صدرت إلى دلمون زيت ال ّ
ُ
د -ت ُ ُ

(

)

(

)

(

)

ت اآلتي ِة:
خط في العبارا ِ
السؤال السابع :ص ّححْ ما تحتَه ٍ
شمال.
ي في دولة قطر في منطقة ال ّ
أ .ظهرت ُ
آثار العصر اإلغريق ّ
..................................................................................................................................
سابع عشر.
ب .بُنيت قلعةُ الوجبة في القرن ال ّ
..................................................................................................................................

اختر َ
صحيح ِة م ّما يأتي:
السؤال الثامن:
رمز اإلجاب ِة ال ّ
ْ
ت الحيا ِة يُس ّمى ..........................
البشري ماديًّا أو فكريًّا في
 .1كل ما أنت َجه العق ُل
مختلف مجاال ِ
ِ
ّ
أ .الحضارة.

ب .الث ّقافة.

ج .عل ُم الت ّاريخ.

د .اآلثار.

ت عن الماضي وتحليلها ،وهو:
ف َج ْم َع معلوما ٍ
 .2أحدُ فروعِ ال َمعرف ِة اإلنسانيّ ِة ويَسته ِد ُ
أ.عل ُم اآلثار.

ب.عل ُم الت ّاريخ.

ج.عل ُم االجتماع.

د.علم الجيولوجيا.

ان.
صر  ..........................في صناع ِة أدواتِه على َح َج ِر ال ّ
 .3اعتمدَ اإلنسانُ في ال َع ِ
ص ّو ِ
ي القديم.
أ.الحجر ّ

ي الحديث.
ب .الحجر ّ

ي.
ج .البرونز ّ

ي.
د.اإلغريق ّ

قطر .........................................
 .4من
المواقع األثريّ ِة الحديث ِة في دول ِة َ
ِ
أ .قلعةُ الزبارة.

رأس بروق.
ب.
ُ

ج .موق ُع عسيلة.

د.لوسيل.

*انتهت األسئلة*
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القطري ّ /
ّ
ف ّ

