
   االسم:.....................................            المملكة العربية السعودية                                                                               
 المادة: التاريخ                                                                                                                                                                                                                 وزارة التعليم    

 المستوى: الثالث                                                                                     الثانوية السابعة عشر بالدمام
                  الشعبة: ...................                                                                                            مسار العلوم اإلنسانية 

 

 مراجعة الوحدة السادسة
 السؤال األول:

 أ/ قارني بين االمام محمد بن سعود واإلمام تركي بن عبدهللا والملك عبدالعزيز من خالل الجدول التالي:

مام تركي بن عبدهللااإل الملك عبدالعزيز مام محمد بن سعوداإل   أوجه المقارنة 

   

 
 مولدة

 شخصيته   

 نشأته   

التي أسسهاالدولة      

 العاصمة التي اتخذها   

 مدة حكمة    

برز أعمالهأ     

 

 ب/ أكملي العبارات التالية بما يناسبها:

................... تلقى تعليمة في مدرسة  ..................... ووالدته ..................... الملك .....................  ولد الملك سلمان في مدينة -1  

..................... احتفلت مدرستة بختمه للقران الكريم وعمره        

..................... و..................... و ..................... األربع السنوات من حكم الملك سلمان شهد كثير من االنجات على المستوى  -2  

صبح  أثم ..................... وعمره ..................... مير منطقة صبح نائبا ألأتولى الملك سلمان المسئوليات اإلدارية في سن مبكرة فقد  -3

عام  ..................... عليها لمدة تزيد عن  اميرا    

      ..             ................. .....و. ............ ....و.................. و حفظا  .. ............... المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يشرف على وثائق  -4

.................... للمملكة العربية السعودية .................هو بمثابة            

.................................... حب الموضوعات التي كان يقرئها الملك سلمان أمن  -5  



 ج/ برهني على:

؟بالتاريخ والتراث والمعرفة عناية الملك سلمان بن عبدالعزيز -1  

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

؟عمال الملك سلمان لإلغاثةأ -2  

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

؟التطوير في عهد الملك سلمان -3  

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

؟التقدير العلمي والمحلي الذي حصل عليه الملك سلمان -4  

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

؟الملك عبدالعزيز كان ال يحقد على أحدا بل كان العفو أسلوبه -5  

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

 

 السؤال الثاني:

 أ/ حددي الشخصية ) من هو(:

حد الكهوف في جبل طويق .................................  ألى استراتيجية االختباء مدة من الزمن عن انظار العدو واختار إ تخطيطهاستند في  -1  

لى القوة والدخول في المواجهة ..........................................  إن يلجأ أاتبع أسلوب الحصار والتفاوض في كثير من المعارك قبل  -2  

...............................................   ا  مدني قام أسلوب نظاميا  أتاوة واألسلوب العشائري وتحصيل االلغى أ -3  

وزياراتهم في بيوتهم ...........................................  باألخرين العنايةالمالكة وحكيمها عرف عنه  لألسرةمرجع  -4   

 

 :ب/ من القائل

 تعجبت من كثر عالمات المعارك وآثارها على جسمه وأنك تقرأ التاريخ في جسده ...................................................   -1

 على الطريق كشاف    على طريق نايف في عليه  ..........................................................  جلست في غار  -2

 

 :ج/ اجيبي عما يلي

 برز مصادر التاريخ في: أ/ ما هي 1

 :أ/ مكتبة الملك فهد الوطنية

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

 

 :ب/ دارة الملك عبدالعزيز

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

 

 كيف جاءت فكرة تأسيس مكتبة الملك فهد الوطنية؟  /2

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

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

 

 هداف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؟ أ/ اذكري 3

1-  ................................................................................  ......................................................................... 

2- ....................................................................................................  ..................................................... 

3- ......................................................................................................................... ................................ 

 

 

  إعداد المعلمة/ بدرية آل عاطف


