
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

6/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/6social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                

    https://www.almanahj.com/sa/6social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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https://t.me/socialstudiesppt 

 

 

 اململكة العربية السعودية 

  وزارة التعلي 

 م   2020هـ /    1442الأول    الفصل ادلراس   -   الابتدائ   دس السا ادلراسات الاجامتعية للصف  
 

 : الاس  املصطلحات التارخيية :  الثان ورقة معل لدلرس  
 

 الإجابة الصحيحة مما بني القوسني:   خيتار الطلبة السؤال الأول:  

 (عص  -مدة/فرتة  –عهد ) املصطلح التارخيي املناسب لتارخي اخلليفة معر بن اخلطاب ريض هللا عنه هوـ 1

 (عص -مدة/فرتة  –عهد ) املصطلح التارخيي املناسب لتارخي عص ادلوةل الأموية هوـ 2

 (عص -مدة/فرتة  –عهد ) هـ هو 1440هـ حىت عام 1344املصطلح التارخيي املناسب لتطور التعلي يف وطين من عام . 3

هر هو4  س نوات(  10 –من الزمن قسم كبري  –س نة  100 –مدة احلياة اكمةل ) . ادلَّ

 س نوات(  10 –قسم كبري من الزمن  –س نة  100 –مدة احلياة اكمةل ). احِلقبة يه 5

 س نوات(  10 –قسم كبري من الزمن  –س نة  100 –مدة احلياة اكمةل ). القرن هو 6

 س نوات( 10 –قسم كبري من الزمن  –س نة  100 –مدة احلياة اكمةل )العقد هو 

 املفهوم ادلال العبارة الآتية:   يكتب الطلبةالسؤال الثان:  

 )................(  هـ٤٠س نة  عصـــر النبـــي صىل هللا عليه وسمل، واخللفـــاء الراشـــدين، وهـــو من قبـــل الهجرة بثاث عشـــرة ســـنة حىتـ 

 . )................(الهجري دوةل املامليك يف القرن العارشهـ حىت انهتاء ٦٥٦يبدأأ من انهتاء ادلوةل العباس ية س نة  -

 ( أأمام العبارة اخلاطئة: ᵡ)   وعالمة   الصحيحة  العبارة   أأمام   ( √ )عالمة    يضع الطلبة السؤال الثالث:  

ىل عصور تبدأأ من بدء اخللق حىت اليوم  . 1  .يقسم الزمن التارخيي اإ

 احلديثة.العص احلجري يعترب من العصور  . 2

 عص صدر الإسالم هو أأول العصور الإسالمية.  . 3

 العص احلديث يبدأأ من القرن الأول الهجري حىت اليوم. . 4
 للتارخي مدلولت ومصطلحات ّ تفرس معانيه، وتساعد عىل فهم قراءته ودراس ته. . 5

 

 

 


