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 الصف السابع              المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية

                    مدرسة العيجة للتعليم األساسي

 ات بالد الرافدينحضارالوحدة الخامسة )حضارات مصر والهالل الخصيب ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /موقع حضارات بالد الرافدين اليوم في  -1

 االردن -دالعراق  -ج    اليمن -ب   سوريا - أ

                           / الرقمفي الخريطة  الذي يشير الى نهر الفراتالرقم  -2

 ( 4)  -د    ( 3)  -ج     ( 2)  -ب    ( 1)  - أ

 / يلتقيان نهري دجلة والفرات في مجرى واحد يعرف بـــ -3

  شط العرب -د     نهر العرب -ج     منارة العرب -ب    بحر العرب - أ

 / الرمز الذي يشير الى مصب نهري دجلة والفرات  -4

 (      )  -)     (    د -)       (    ج -ب(           )  - أ

 / الشعوب التالية شعوب سامية هاجرت من شبه الجزيرة العربية واستقرت في بالد الرافدين ما عدا -5

 االكاديون  -د    السومريون -ج  االشوريون -ب    البابليون - أ

                                                  /(   هم    لشعب الذي استقر حيث الرمز ) ا -6

 السومريون -د    االكاديون -ج    االشوريون -ب    الكلدانيون - أ

 جهة / تقع بالد الرافدين بالنسبة لقارة آسيا في -7

 الغربيالشمال  -دالشمال الشرقي  -جالجنوب الشرقي  -ب  الجنوب الغربي - أ

 / استقر السومريون في بالد الرافدين في االلف -8   

 الخامسة ق.م  -د   الرابعة ق.م -ج    الثالثة ق.م -ب  الثانية ق.م  - أ

  تعبر عن اللغة /الصورة التي أمامك -9  

  السومرية -د   االغريقية -الفارسية    ج -ب    الهيروغليفية - أ

 ظهر في سومر نظام حكم عرف باسم / -10

 االمبراطورية  -مدنيات  د -دويالت المدن  ج -الحكم الذاتي  ب - أ

 

 المدن التالية جميعها مدن سومرية ما عدا / -11

 أور -كيش    د -لجش   ج -نينوى  ب - أ
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 اخترعت الكتابة السومرية من أجل / -12

 لترفيه -د   لتسهيل المعامالت التجارية  -لتأليف الكتب   ج -كتابة النصوص المقدسة  ب-أ

 اتخذ من أكاد عاصمة لدولته / -13

 سرجون األول -نوبخذ نصر الثاني  د -حمورابي  ج -سرجون الثاني  ب - أ

 ضعفت الدولة االكادية بعد وفاة ملكها / -14

 سرجون األول -نارام سن د -سرجون الثاني   ج  -آشور بانيبال  ب - أ

 تحتل الشعوب البابلية من حيث االستقرار في بالد الرافدين المرتبة  -15

 الرابعة  -الثالثة   د -الثانية   ج -االولى   ب-أ

 باب إليم اسم مدينة كان يطلق زمن االكاديون على مدينة /-16

 آشور  -أكاد   د -بابل    ج -سومر   ب - أ

 / ق.م هو1728الملك البابلي الذي حكم بابل عام -17

 حمورابي  -نبوخذ نصر الثاني  د -نابوبوالسر   ج -نارام سن   ب - أ

 استمر حكم حمورابي  حوالي / -18

  سنه  43 -سنه   د 42-سنه    ج 41 -سنه    ب 40 - أ

 تلقى حمورابي االذن بتشريعاته من إله  -19

 النيزك  -الشمس   د -الثريا    ج -القمر   ب - أ

 تحف اللوفر في / يوجد النصب الواضح أمامك في م-20

 لندن    -ميونخ   د -برلين   ج -باريس  ب - أ

 / عرف االشوريون بهذا االسم نسبة الى إلههم  -21

 برعو -د       آشور-ج        رع   -ب        عشتار - أ

 / العاصمة االولى لآلشوريون  -22

 كيش -د  أور -ج    آشور -ب     نينوى - أ
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 بالعجالت الحربية زود الجيش اآلشوري  -23

 نابوبوالسر -د    سرجون الثاني -ج    حمورابي-ب    سرجون االول - أ

 / سنة 41حكم االمبراطورية االشورية لمدة  -24

 سرجون االول -د   حمورابي -ج    آشوربانيبال -ب     نبوخذ نصر الثاني - أ

 / أهم ما تميز به آشوربانيبال إنشاء -25

 مكتبة نينوى -د   الحدائق المعلقة -ج     برج بابل -ب    عشتاربوابة  - أ

 / جمعت علوم البابليين  وآدابهم في عهد-26

 نبوخذ نصر الثاني- د       آشوربانيبال      -ج   حمورابي        -ب    سرجون الثاني      -أ 

 /مؤسس الدولة البابلية الثانية  -27

 سرجون الثاني -د      سرجون االول -ج    الثاني نبوخذ نصر -ب  نابوبوالسر     - أ

 الصورة التي أمامك تشير الى / -28

 نصب  تشريعات حمورابي -د    بوابة عشتار -ج     برج بابل  -ب   حدائق بابل -أ

 حكم نبوخذ نصر الثاني الدولة البابلية الثانية  أكثر من  / -29

 عام  50 -د     عام     75-ج         عام      25  -ب     عام     100 -أ       

 / من أهم أعمال نبوخذ نصر الثاني السياسية -30  

 اخضع الحوثيين -د    اخضع السومريون -ج     اخضع اآلشوريون -ب اخضع العبرانيين   - أ

 / نقل نبوخذ نصر الثاني العبرانيين من القدس إلى-31   

  أكاد -د      لباب -ج      نينوى -ب      سومر - أ

 / بارتفاع يصل إلى  برج بابل  شيد -32     

 م80 -د  م70 -ج  م60 -ب     م 50 - أ

 / شير اليه الصورةتمدخل ضخم يصل بين القصور والمعابد -33

     

                              

 أ                              ب                                        ج                              د                    



 /  لتكون بوابة عشتار انشئت -34      

 دور عبادة-د   ميدان لسباق الخيول-ج  لالحتفاالت الدينية -ب     ساحة للحرب-أ      

 / عجائب الدنيا السبع صنفت لتكون احدى-35     

 الحدائق المعلقة -د   مكتبة نينوى -ج   بوابة عشتار -ب     برج بابل - أ

 / شيدت الحدائق المعلقة في عهد الدولة-36

 السومرية -د   االكادية -ج    الكلدانية -ب     البابلية - أ

 / توسط الحدائق المعلقةالمعلم الذي ي -36

 النافورات -د   قصر الملكة-ج    مساكن الوزراء -المعابد   ب-أ

  تعرضت الدولة البابلية الثانية للغزو /-37

 الفرعوني-د      االغريقي  -ج       الفارسي       -ب           الروماني     -أ 

 / سقت الدولة الكلدانية عام-38

 ق.م 590 -د       ق.م 539 -ج    ق.م  534 -ب        ق.م  555 - أ

 / الفترة الزمنية التي يشير إليها الخط الزمني لحكم الدولة الكلدانية -39

                                                                       
                                                                   

 -د                             -ج                                  -ب                                -أ  

 

 / االحوال التالية ما عدا تقوانين حمورابي في االحوال الشخصية تضمن – 40

 القصاص -د   المواريث  -ج    الزواج -ب    الطالق-أ

      ........         انتهت االسئلة

 وفاء العلوي  االستاذة /إعداد 
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