
1 
 

 دينا الدحويشمعلمة املادة : أ/ 

الفصل الدراس ي األول  نهايةامتحان   

 مذكرة مراجعة
 

                                       السادس   : الصف

 السنة الدراسية املواد االجتماعية  :املادة

 دينا الدحويش :ةاملعلم 2018-2019

 رقم صفحات الكتاب الدروس المطلوبة في االمتحان القسم

املواد 

 االجتماعية

 39-38 (1حضارة بالد الرافدين )

 41-40 (2حضارة بالد الرافدين )

 43-42 (3حضارة بالد الرافدين )

 51-50 (1حضارة وادي النيل )

 53-52 (2حضارة وادي النيل )

 55-54 (3حضارة وادي النيل )

   

 املالحظات    

 

 الكتاب واملذكرة هما املرجعان األساسيان ملذاكرة االمتحان 
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 : كان الكهنة يتولون مهام التعليم في مدارس ملحقة بالمعابد وكان التعليم محصوًرا بابناء الطبقة العليا من المجتمع  التعليم 

  معظم األعمال األدبية أدابا دينية واهتموا بكتابة تاريخهم . :المنجزات األدبية 

  : يوًما و ربع  364أتقنوا علم الفلك و وضعوا رزنامة األعياد واإلحتفاالت الدينية واعتمدوا السنة الشمسية ومدتها المنجزات العلمية

 اليوم وقسموها إلى ثالثة فصول مدة كل منها أربعة اشهر.

 أتقنوا الحساب والهندسة كما مارسوا الطب والتحنيط .  
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 يتكون مجتمع بالد الرافدين من الطبقات التالية: التدريب األول:   

 العبيد( –عامة الناس  –األحرار  –)األسياد 

 التاليالمطلوب: ضع هذه الطبقات في الهرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب الثاني: أكمل الجدول التالي:

 

 التدريب الثالث: عدد بعض صناعات بالد الرافدين.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 أشهر الملوك / األمراء العاصمة الشعب

------------------ السومريون

---------- 

 ---------------------------------------------------------------- 

------------------ األكاديون

---------- 

------------------------------------------------------------------

--------- 

------------------ البابليون

---------- 

------------------------------------------------------------------

--------- 

------------------ اآلشوريون

---------- 

------------------------------------------------------------------

--------- 

------------------ الكلدانيون

---------- 

------------------------------------------------------------------

------------- 
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 : اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:رابعالالتدريب 

 حرث األراضي الزراعية من مهام الطبقة: -1

 الطبقة الثالثة. -ج                    الطبقة الدنيا         -الطبقة العليا                                 ب -أ

 

 من حياة الطبقة الدنيا في المجتمع المصري: -2

 العمل في الحقول. -تقديم القرابين لآللهة                   ج -كتابة المراسيم الملكية                    ب -أ

 

 يعتبر الوزير من طبقة: -3

 الطبقة الثالثة. -الطبقة العليا                              ج -ب      الطبقة الفرعونية                    -أ

 

 أقدم شعوب بالد الرافدين : -4

 األشوريون -البابليون                 د  -األكاديون              ج  -السومريون               ب -أ

 رأس الدولة في حضارة وادي النيل: -5

 أفراد  –الفرعون                 د   -الكهنة                   ج   -الوزراء                 ب -أ

 تتكون طبقات المجتمع  في حضارة الفينيقيين من : -6

 أربع طبقات -ثالث طبقات              د -طبقتين                     ج -طبقة واحدة           ب-أ

 

 

 صنف الجمل التالية حسب حياة أبناء الطبقة العليا وأبناء الطبقة الدنيا:: خامسالالتدريب 

 يكسرون الحجارة الضخمة / يمتعون أنفسهم بأنغام الموسيقى / بناء المعابد و األهرامات / ينعمون بأحسن عيش.

 الطبقة الدنيا الطبقة العليا

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

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

 

 

 : إمأل الفراغ بالتعبير المناسب:سالساالتدريب 

 

 ------------و  ----------------هي المنطقة التي يجري فيها نهرا ------------تُعرف في يومنا هذا ب بالد الرافدين  -

 ------------------تقع في الشمال الشرقي من قارة   ---------------تُعرف في يومنا هذا ب بالد النيل  -
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 :( أمام العبارة الخاطئةXالصحيحة و )أمام العبارة )√( : ضع  السابعالتدريب 

 

 الزراعة الركيزة األساسية للنشاط االقتصادي في بالد الرافدين. )        ( -1

 تقع مصر في الشمال الشرقي من قارة آسيا. )        ( -2

 كان التعليم في مصر قديما محصوراً بأبناء الطبقة العليا من المجتمع. )        ( -3

 ينتسب الفينيقيون إلى القبائل السامية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية. ( )        -4

 .السومريون أقدم شعوب بالد الرافدين  )        ( -5

 أشهر مكتبات حضارة بالد الرافدين كانت مكتبة نبوخذ نصر  )        ( -6

 .  افدين و حضارة وادي النيل تولى الوزراء مهام التعليم في كل من حضارة بالد الر )        ( -7

 

 :علل )أذكر السبب(:  الثامنالتدريب 

 ابتكار سكان بالد الرافدين وسائل للقياس والوزن والكيل.  -1

- ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر. -2

- ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 اهتمام سكان بالد الرافدين بالتعليم. -3

- --------------------------------------------------------------------------------------- 

 لم يكن هناك مزارعون متعلمون من سكان حضارة وادي النيل . -4

- ------------------------------------------------------------------------------------- 

 زات كل من حضارة بالد الرافدين و حضارة بالد النيل في المجاالت التالية  إمأل الجدول بأبرز إنجا: الثامن التدريب 

 

 حضارة وادي النيل حضارة بالد الرافدين المجال

   الزراعة

   علم الفلك

   علم الحساب
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