ُ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 الرّ ابع
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 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 جميع ما
ي األول 8102 /8102م.
ورد في قوائم المواضيع الدّاخلة في اختبار نهاية الفصل الدّراس ّ
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الرابع /هناية الفصل ال ّدراس ّي األول 1029/ 1028م
يخ
مادةِ التّار ِ
دائرة ال ّدراسات األدبيّةّ -
يبات اإلثرائيّةُ يف ّ
التدر ُ
ّ
القطري  /للصف ّ

سؤال األول :أكمل الفراغ فيما يأتي:
ال ّ
-0اشتهر الكنعانيون بالت ّجارة و ..............................................................
ي القديم أن يقيم عالقات مع عدة حضارات منها الحضارة ............................
-8استطاع اإلنسان القطر ّ
ي حضارة ............................
ي في العصر البرونز ّ
 -3نشأت علي ساحل الخليج العرب ّ
 -4نَسب َرسول هللا (

) ُهو ُمحمدُ ُ
بن  ...................بن  ......................بن هاشم.

 -5لعبت شبه جزيرة قطر دور الوسيط  ..............بين البالد ال ُمختلفة ،وهو ما أدى إلى ازدهارها تجاريًا.
ي :أجب عن األسئلة اآلتية:
ال ّ
سؤال الثّان ّ
الرابط الت ّالي http://cutt.us/SW0Vv :
 -1ارجع إلى ّ

 -ث ّم اكتب فقرة قصيرة عن المظاهر الحضاريّة القديمة في حضارة الجرعاء.

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

بالرجوع إلى مصدر التّعلّم ص 11وضح التّالي:
ّ -2
ي.
 األهمية اإلستراتيجيّة لمنطقة الخليج العرب ّ.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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الرابع /هناية الفصل ال ّدراس ّي األول 1029/ 1028م
يخ
مادةِ التّار ِ
دائرة ال ّدراسات األدبيّةّ -
يبات اإلثرائيّةُ يف ّ
التدر ُ
ّ
القطري  /للصف ّ

ي اسم الحضارة التي نشأت فيه.
 3ــ اكتب في الجدول أمام كل امتداد جغراف ّ
(فيلكا – الجرعاء – أم النار – مجان)
ي
االمتداد الجغراف ّ

الحضارة
1

سعوديّة.
نشأت في المملكة العربية ال ّ

2

تقع أمام سواحل الكويت.

3

ظهرت في سلطنة عمان واإلمارات.

4

ي) باإلمارات.
ظهرت بالقرب من مدينة (أبو ظب ّ

الرابط الت ّالي http://cutt.us/8UcbH :عبّر عن رأيك في دور ُمصعب بن عمير  -رضي هللا ع ْنهُ -
 - 4من خالل ّ
في نشر الدّعوة اإلسالميّة.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

للرابط الت ّالي http://cutt.us/1Az7Y :أجب عن األسئلة التالية:
 -5من خالل مشاهدتك ّ
الرسول ﷺ وصاحبه خوفًا من قريش؟
أ .أين اختبأ ّ
.........................................................................................................................................................

ب .من ال ّ
الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ليلة الهجرة.
شخص الذي نام في فراش ّ
.............................................................................................................................................................

الرسول ﷺ ليله الهجرة.
ي بن أبي طالب  -رضي هللا عنه  -في ِف َراش ّ
ج .ماذا يحدث لو لم ينام عل ُّ
................................................................................................................................................................

ي بن أبي طالب رضي هللا عنه.
د .أبدي رأيك في الدّور الذي قام به عل ُّ
................................................................................................................................................................
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الرابع /هناية الفصل ال ّدراس ّي األول 1029/ 1028م
يخ
مادةِ التّار ِ
دائرة ال ّدراسات األدبيّةّ -
يبات اإلثرائيّةُ يف ّ
التدر ُ
ّ
القطري  /للصف ّ

الرسول ﷺ.
بالرجوع إلى مصدر التّعلّم ص  22و ،22دلّل على قيام الدّولة اإلسالميّة في عهد ّ
ّ -6
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

للرابطين الت ّاليين" http://cutt.us/xgZ3n:بيعة العقبة األولى".
 -7من خالل مشاهدتك ّ
" http://cutt.us/czXmYبيعة العقبة الثانية".
سنة ،وعدد المسلمين ،والمكان:
قارن بين َب ْي َعةُ ْال َع ِق َب ِة ْاأل ْولَى َو َب ْي َعةُ ْال َع ِق َب ِة الثَّانِ َي ِة من حيث ال ّ
وجه المقارنة
السّنة

َب ْي َعةُ ْال َع ِق َب ِة الثَّانِ َي ِة

َب ْي َعةُ ْال َع ِق َب ِة ْاأل ْولَى

عدد المسلمين
المكان

ي ملك الحبشة؟
 - 8ماذا تفعل لو كنت النَّ َجا ِش ُّ
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

سؤال الثالث:
ال ّ
غير صحيح ٍة فيما يأتي:
ْ
ضع إشارةَ ( )إذا كانت العبارةُ صحيحةً ،وإشارةَ (×) إذا كانت العبارةُ َ
 -1كانت بيعة العقبة األولى في العام الث ّاني عشر من البعثة النّبويّة.

(

)

سادس بعد البعثة.
 -2هاجر المسلمين إلى الحبشة في العام ال ّ

(

)

ي يتوسط قارات العالم القديم.
ي بموقع جغراف ّ
 -3تتميز منطقة الخليج العرب ّ

(

)

) في حالة نشوب نزاع بين أهل المدينة( .

)

(

)

الرجوع إلى الرسول (
صحيفة على ّ
 -4نصت ال ّ

الرسول (
 -5تأسست الدّولة اإلسالميّة في المدينة المنورة بعد هجرة ّ
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) إليها.

الرابع /هناية الفصل ال ّدراس ّي األول 1029/ 1028م
يخ
مادةِ التّار ِ
دائرة ال ّدراسات األدبيّةّ -
يبات اإلثرائيّةُ يف ّ
التدر ُ
ّ
القطري  /للصف ّ

سؤال الرابع :أجب عن األسئلة اآلتية:
ال ّ
 -1وضح دورك في دعوة الناس إلى دين اإلسالم.
............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

جهرا؟
 -2ماذا يحدث لو :أسلمت قريش في مرحلة نشر الدعوة
ً
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

الرسول واليهود؟.
بالرجوع لمصدر الت ّعلم ص  22و :23ما تقيي ُمك لبنود ال ّ
صحيفة التي ُكتبت بين ّ
ّ -2
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

سؤال الخامس:
ال ّ
الرابط التّالي ،http://cutt.us/IXrD6 :اكتب فقرة قصيرة عن المظاهر الحضاريّة القديمة في قطر.
 -1بعد مشاهدة ّ
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ....................................

الرجوع إلى مصدر الت ّعلم ص  ،17صف المظاهر الحضاريّة لحضارة أم النّار.
 -2من خالل ّ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

الرابط التّالي ،http://cutt.us/52lHJ :صف حالة شبه الجزيرة العربيّة قبل اإلسالم.
 -2بعد مشاهدة ّ
............................................................................ .................................................................................
............................................................................ ..................................................................................
..............................................................................................................................................................
...
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الرابع /هناية الفصل ال ّدراس ّي األول 1029/ 1028م
يخ
مادةِ التّار ِ
دائرة ال ّدراسات األدبيّةّ -
يبات اإلثرائيّةُ يف ّ
التدر ُ
ّ
القطري  /للصف ّ

سؤال السادس:
ال ّ
دور كبير منذ فجر الت ّاريخ في العالقات الت ّجاريّة البحريّة بين الحضارات القديمة).
ي كان لها ٌ
(إن منطقة الخليج العرب ّ
بالرجوع إلى مصدر التّعلّم ص  11أجب عن األسئلة اآلتية:
 ّي.
 َع ِدّد الحضارات القديمة في منطقة الخليج العرب ّ
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

 لخص في ثالثة أسطر ما تعرفه عن الحضارة العبيديّة.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ي الحديث؟ وما أثره في قيام الحضارة اإلنسانية؟
 وضح برأيك أهم ما يميز العصر الحجر ّ........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

سؤال السابع :انسب األعمال اآلتية ألصحابها:
ال ّ
ي(
أُ -مرضعة النَّب ُّ
ي(
بَ -
ع ُّم النَّب ُّ

ي أرضعته واعتنت به.
) من بني سعد ،هي الت ّ

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

) الذي أحسن إليه وأحبه وتولّي كفالته بعد وفاة ج ِدّه.

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

ج -أول مدرسة في اإلسالم لتعليم المسلمين أمور دينهم.

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

** انتهت األسئلة**
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يخ
مادةِ التّار ِ
دائرة ال ّدراسات األدبيّةّ -
يبات اإلثرائيّةُ يف ّ
التدر ُ
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