
 تاريخالالمادة:                                                                                                       المملكة العربية السعودية
   ثالثالمستوى: ال                                                              التعليم                                                      وزارة 

  الثانوية السابعة عشر بالدمام

 مسار العلوم اإلنسانية              
 

 لعمق الحضاري(مراجعة الوحدة الثانية )المملكة العربية السعودية ا

 السؤال األول:  
 أ/ أكملي العبارات التالية بما يناسبها: 

 ................. ..........والخليج العربي يربطها ........... ...........و ...............ـ.......البحر األحمر يربط الجزيرة العربية وحضارتها ب -1
 للتجارة والحج  .........................و................... .......ومرور الطرق  ............................عرفت الجزيرة العربية بسبب  -2

   ..................................و ................................ و .. .... ......................برز الطرق طريق أ
   ....................و.............. .......و....................و.....................تعددت المواقع االثرية القديمة في المملكة مثل موقع  -3
  ..........................و  ........................تميزت المملكة بتراث ثقافي متميز ظهر اكثره في  -4
   ........................ و ............................كتب به   ...................ول الخطوط العربية التي نشأت في اإلسالم الخط أ -5
   ...............................و  ............................و ..........................برز التحالفات قبل اإلسالم أ -6
   .................... و .............................و ...............................الوضع السياسي في الجزيرة العربية قبل اإلسالم  -7
   ............................و...................... و....................و .....................ي محمد للحكم قائمة على نبأسس ال -8
   ........................و  ...........................و ............................من أسماء المدينة المنورة  -9
 

   ما يأتيب/ عللي 
   ؟نحاء المملكةأكثرة انتشار النقوش والرسوم الصخرية في  -1
 ...................... ............................................................................................................................................   
 تسمية خط المسند بهذا االسم؟   -2

.............................................................................................................................  ..................................... 
 كثر اصالة وانتشارا من الخطوط األخرى؟ أالخط العربي  -3

.........................................  ......................................................................................................................... 
 ؟ لجوء القبائل العربية لتحالفات بينهم -4

...............................................................................................  ................................................................... 
 اختيار الحبشة للهجرة األولى؟  -5

.............................................................................................................................  ..................................... 
 النبي بين المهاجرين واالنصار؟  أخا -6

.........................................................  ......................................................................................................... 
   قبول القبائل تحكيم النبي بعد اختالفهم في وضع الحجر األسود؟ -7

.........................................................................................  ......................................................................... 
  _________________________________________________________________________________ 

 

 :السؤال الثاني
 

 : أ/ بيني ما يأتي
 .................................................................................................................... أسباب مكانة موقع الجزيرة العربية؟  -1
 ............................................ .......................................................................  الغرض من األسواق العربية القديمة؟ -2
 ... .............................................................................................................................  ؟سمات الشخصية العربية -3
 ....................................................................................... .........  ؟األديان والمعتقدات التي انتشرت في الجزيرة العربية -4
 ....................................................................................................................  ؟المملكة ألرضالخصائص العظيمة  -5
 

 : ب/ اكتبي نبذة عن
 .......... .............................................................................................................................: االسراء والمعراج -1
 .............................. .........................................................................................: المدينة إلىهجرة النبي من مكة   -2
 . : ...........................................................................................................................حادثة بناء الكعبة قبل البعثة -3
 .................................................................................... .................................................. :والدة النبي ونشأته -4

 

   :ج/ ما النتائج التي ترتبت على
 . .............................................................................................................................؟ بيعة العقبة األولى والثانية -1
 .................... ؟ .....................................................................................................المؤاخاة بين االوس والخزرج -2

 



 :السؤال الثالث
 

 : أ/ مثلي لما يأتي
 
 ..................................................................................................................  :األسواق العربية في الجزيرة العربية -1
 ............ ......................................................................................................................... :أنواع الشعر العربي -2
 ...... : ...........................................................................................................................الكتابات العربية القديمة -3
 ................................................................... : ..............................................................الممالك العربية القديمة -4
 ....... : ........................................................................................................................... معالم تاريخية إسالمية -5

 

 : تها خطب/ اختاري اإلجابة الصحيحة وضعي تح
 
 االحابيش  (  - الفضول    -شهد النبي صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة حلف )   الرباب   -1
 (    وامرأتنارجال  73   -رجال    30  -  وامرأتنارجال  12بايع النبي صلى هللا علية وسلم في بيعة العقبة الثانية )   -2
 (  ا  حرف  20  -  حرفا   22  -  حرفا   28يتفرع من خط المسند )    -3
 جوثا  (   -المسجد النبوي      -)   مسجد قباء    اإلسالم هو مسجدول مسجد بني في أ -4
 

 ج/ من خالل الجدول حددي موقع الممالك االتية في الجزيرة العربية؟  
 

 الموقع في الجزيرة العربية الك العربيةالمم
  دادان ولحيان

  االنباط

  كندة

  دومة الجندل

 

 : خالل الجدول التالي دوني المعلومات المناسبة لكل معلم تاريخي نم  /د
 

 العصر الحوادث التاريخية الموقع المعلم التاريخي االسالمي 

    جبل النور

    عقرباء

    درب زبيدة

    الحديبية

 

 ة المنورة؟المدين إلىحدثه النبي محمد في الجزيرة العربية بعد هجرته أو/ ما األثر الذي 
 
1-  ................................................................................. 
2-   ................................................................................. 
3-   ................................................................................. 
4-   ................................................................................. 
5-  ................................................................................. 

 

 : مام العبارات التاليةأو خطأ( أإشارة )صح ضعي  /ز
 
 (         إبراهيم )دومة الجندل سميت على اسم دوماء بن إسماعيل بن  -1
 )        (في الجزيرة وسيلة اتصال بالشعوب والحضارات األخرى خارج الجزيرة سواق العربية اال  -2
 )        ( تتميز الفنون الصخرية في ارجاء المملكة بتنوع مضامينها وحوادثها  -3
 )        ( بئر رومة اشتراها عمر بن الخطاب ليشرب منها اهل المدينة  -4
 )        ( ذكرت المصادر الكالسيكية ان العرب أقل الناس احترام للضمانات والعهود  -5

 
 ل عاطفآعداد المعلمة/ بدريه إ                                                                                             


