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  درجات10                         ـ:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي : السؤال األول 
 (ليس مما سبق–  األحرار –  الموالي  -  الرقيق  )هم في األصل رقيق ثم اعتقوا و طردوا من قبيمتهم األصمية  .1

 (مجنة-   دومة الجندل  -  عكاظ  - ذي المجاز )  يعتبر من أسواق العرب قديما وكان سوقا تجاريا واجتماعيا وأدبيا .2

 (الصدق-  العصبية  القبمية - الكرم -  الشجاعة  )         ما عدامن العادات االيجابية عند العرب قبل اإلسالم  .3

 (المواء – الحجابة –  السقاية  –   الرفادة)من الوظائف التي أسسها قصي بن كالب وتشرف عمى إطعام الحجيج  .4

 قائد يوناني استطاع السيطرة عمى منطقتي الهالل الخصيب وشمال إفريقيا في القرن الرابع الميالدي                                                                     .5

 (االسكندر المقدوني  - أبو جهل – النعمان بن المنذر – قصي بن كالب )                                       
  :هي ضم البالد المفتوحة إلى الدولة اإلسالمية سواء بقتال أو بدون قتال  .6

 (الحروب -   الهدنة   -   الفتوحات اإلسالمية    - ةاإلمبراطوري)                                            
 (يثرب - المدينة المنورة  – القدس – مكة  ) أول قبمة توجه لها المسممون في صالتهم .7

 (ليس مما سبق – المسجد االقصى – المسجد الحرام – المسجد النبوي )             أول مسجد بني في اإلسالم  .8

 ( سرية 38–  سرية 033 سرية 029سري 27)                   بمغ عدد سرايا الرسول صمى اهلل عميه وسمم  .9

 (التركة  – الغزوات   –الخالفة     – الردة )  صمى اهلل عميه وسمم أول أمر اهتم به المسمون بعد وفاة الرسول .10

 درجات5:       فٌما ٌأتً أمام العبارة الخطأ ( x )أمام العبارة الصحٌحة وإشارة  (√  )ضع إشارة : السؤال الثانً
 .سبص ٔظبَ اٌذىُ اٌٍّىٍ فٍ ثالص اٌطبَ واٌعغاق (     ).1

   .أضهغ اٌمجبئً اٌعغثُخ فٍ ِىخ لغَص وجغهُ وسزاعخ )     ( .2

 .ثًٕ اٌّسٍّىْ اٌّضْ سبعج ضجه اٌجزَغح اٌعغثُخ عغجخ ثبٌهجغح (     ).3
 .ِعغوخ رجىن فٍ   غًٍ هللا عٍُه وسٍُضبعن اٌغسىي (     ).4

. عثّبْ ثٓ عفبْ اٌشٍُفخ  فٍ عهض "صَىاْ اٌجٕض "أٔطئ (      ).5

 

 غــــزة–     برنامج التربٌة والتعلٌم 
 

 

 اختبار نهاٌة الفصل الدراسً  الموحد     مـــركز التـــطوٌـــــر التربــــوي
  2018-2017 للعام الدراسً السادسللصف      وحـــــــــــــدة الـتــــــقـٌـــــٌـــــم 

    :المدرسة  الدراسات االجتماعٌة:     الـــمـــــــــادة

 : الدرجة                                                                              ساعة ونصف:     زمن االختبار

    :......الشعبة  :.............................ة /اسم الطالب  
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  درجات 4          :                                                   ما تحته فً العبارات التالٌةحح  ص:الثالثالسؤال         

 )..............................( .               والعاج  الحريرمن صادرات العرب قديما.1 
 )..............................(                      . المسممين في معركة القادسية هزم.2
 .............(...)...............  . العراق واليمنسيطرت  اإلمبراطورية  الرومانية  عمى .3
)..............................( .  هو كل شخص وقع في قبضة الخصم أو العدوالسجين.4

 درجات4  :                                         اكتب ما تدل عميه العبارات التالية: رابعالسؤال ال
 .اتفاقية دولية تمزم المتحاربين عمى حماية المدنيين دون تمييز زمن الحرب).........................( -1

 .مجموعه من األفراد تنتمي إلي جد واحد وغالبا يسكنون في منطقه معينه ولهم ثقافة متجانسة).........................(  -2

 .هي مثل عميا وتعاليم وضوابط أخالقية تحدد سموك الفرد في المجتمع ).........................( -3

  . داحس والغبراء و هي سمسمه من المعارك والحروب وقعت بين القبائل العربية مثل البسوس ).........................(-4

  درجات 6                            :                                                    أجب عما ٌأتً  :سخامالالسؤال 

 بم تفسر (أ

 .أهمية العيش في المجتمع. 1
.................................................................................................. :السبب 

 . نجاح الهجرة النبوية إلى يثرب. 2
.................................................................................................. :السبب 

 :ما النتيجة المترتبة عمى  (  ب 
  . ميالدي610معركة ذي قار عام . 1

 .....................................................................................................: النتيجة
 .معركة أجنادين. 2

 .....................................................................................................: النتيجة
 :اقترح حاُل لممشكمة التالية  (ج

 . قيام االحتالل اإلسرائيمي بتهجير وترحيل العرب البدو من صحراء النقب واألغوارــ 

 ..................................................................................................... :الحل
 ـ:برهن عمى صحة ما يمي  (د

. مقاطعة أهل مكة النبي ومن معه من بني هاشم
 ..........................................................................................................
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  درجات 4                                      :                                                    رسالة  :سادسالالسؤال 

   تطالبهم فيها برفع الحصار عن ،جامعة الدول العربية واألمم المتحدة والمؤسسات الدولية:اكتب رسالة إلى
 . تشكو فيها تردي األوضاع وممارسات االحتالل عمى المعابر ، غزة قطاع 

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

 
                                                           ات درج3      ـ                                              :اقرأ النص التارٌخً ،ثم أجب عن األسئلة   :السابعالسؤال 

 الرسول فقرر حولها والطواف الكعبة زيارة لى إوتاقت نفوسهم المسممين عدد الهجرة عمى ست سنوات مرور بعد"
 لمكعبة زائرين خرجوا أنهم الناس ويعمم اإلحرام مالبس مرتديا العمرة مناسك ألداء أصحابه مع مكة إلى الذهاب
 "مقاتمين غير اهلل لبيت ومعظم

  ................................................متى قرر الرسول صمى اهلل عميه وسمم زيارة الكعبة ؟ -أ 
  أن الرسول والمسممين لم يذهبوا مقاتمين؟ ــــهات دليل– أثبت  -ب 

.......................................................................................................... 
 بماذا انتهت المفاوضات بين المسمين وقريش؟ -ج 

.......................................................................................................... 
  درجات 5 :                         اكتب ما تشير إليه داللة األرقام عمى الخريطة : ثامنالسؤال ال -

  
..... .................سوق -1
 ...... .............  البحر  -2
 .....................معركة  -3
 ...................المحيط  -4
 ظمل بالد فارس  -5

 
 

  مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌق و النجاح  
 

    

   

 


