
أسئلة المراجعةمدخل إلى علم التاريخ

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

....على أنه فرع من اآلن أصبح ينظر للتاريخ -1

الدراسات االقتصادية -ا   
الدراسات النفسية -ب   
الدراسات السياسية   -ج   
واإلنسانة الدراسات االجتماعية -د   
...الظواهر الجغرافية كالسطح والمناخ والنبات وغيرها عظيمة األثر في-2

العلوم الرياضية  -ا   
األحداث التاريخية -ب   
المذاهب الدينية -ج   
المذاهب الفلسفية -د   
ما هي أكثر المناطق جذبا لالستيطان والعمران البشرى ؟-3

مناطق السهول الرسوبية  -ا   
المناطق الحارة  -ب   
الباردة الثلجية -ج   
الصحراويةالمناطق  -د   
الجغرافي عبر عصورها و نموذجا حضاريا على االرتباط التاريخي ما هي الدولة التي تعتبر -4

 ؟ المختلفة

جنوا -ا   
جزيرة صقلية -ب   
مصر  -ج   
جنوب ايطاليا -د   
؟ التاريخ تفسيرا اقتصاديا محضامن هو أشهر العلماء الذى فسر -5
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جيبون  -ا   
ماركس  -ب   
داروين  -ج   
هيجل -د   

التي أثرت في تاريخ العصور القديمة ؟ ما هي أهم العوامل-6

العامل االجتماعي  -ا   
العامل السياسي -ب   
العامل الطبي -ج   
العامل االقتصادي -د   
اإلنتاج الحضاري ألي مجتمع هو نتاج  ...-7

تفاعل اإلنسان مع بيئته  -ا   
الموارد الطبيعية   -ب   
  ممارسة الخطابة -ج   
لمحليةالفلسفة ا -د   
من أهم األنشطة التي ساعدت على االستقرار في المجتمعات القديمة ...-8

التجارة -ا   
المالحة -ب   
التعدين -ج   
الزراعة -د   
علم التاريخ حيث أنه يقوم بدراسة .... األنثروبولوجييفيد علم -9

الظواهر الطبيعية -ا   
األرض -ب   
اإلنسان -ج   
التطورات الجيولوجية -د   
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ما هي المصادر التي تزداد أهميتها في عصور ما قبل التاريخ ؟-11

المصادر الوثائقية -ا   
المصادر المادية -ب   
المصادر األدبية  -ج   
كتابات الجغرافيين -د   

يبحث فى... علم الوثائق-11

التراجم -ا   
الفخار -ب   
العملة   -ج   
الكتابات الرسمية -د   
... الفيلولوجى هو العلم الذى يبحث فى-12

األدب في العصور القديمة -ا   
تطور صناعة الفخار -ب   
اللغات وتطورها -ج   
المعادن وتطور صناعتها -د   
من خالل ..... علم الكيميامن استفاد علم التاريخ -13

14الكربون  -ا   

18الكربون  -ب   

   اديالكربون الع -ج   
أكسيد الكربون -د   

...هى من اختصاص علم  التحركات التكتونية لطبقات األرضدراسة -14
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الفلك -ا   
الجيولوجيا -ب   
الكيمياء  -ج   
الفيزياء -د   
ما هو المقصود بالموضوعية التاريخية ؟-15

الحياد وعدم التحيز  -ا   
االعتماد على المصادر األصلية -ب   
إتباع المنهج التاريخي السليم  -ج   
االستفادة من العلوم المساعدة للتاريخ –د    

...إن عدم محاولة المؤرخ السعي وراء الحقيقة المجردة خطيئة فادحةمن المؤرخ صاحب مقولة -16

ادوارد جيبون  -ا   
فون رانكى -ب   
داروين       -ج   
جوتيه –د    
يجب أن يلتزم بها الباحث في دراسة  التاريخ هي .....من أهم األمور التي -17

عدم نقد المصادر    -ا   
االلتزام باالتجاه الوطني -ب   
االلتزام بالحقيقة المجردة -ج   
الدفاع عن اتجاهه الديني –د    
من أهم الملكات التي يجب أن يتحلى بها الباحث في التاريخ ملكة .... -18

البالغة -ا   
الشعر -ب   
الخطابة   -ج   
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النقد والتحليل -د   
يذكر أن أهم ما يجب أن يدركه الباحث هو... الفيلسوف الفرنسي تين-19

القدرة على التفسير -ا   
القدرة على التخيل -ب   
القدرة على تعديل أخطاء المصادر  -ج   
القدرة على ترجمة ما بين السطور -د   
؟ االستداللما هو -21

تخيل االحداث -ا 
الربط بين األحداث -ب   
استنتاج األحداث -ج   
البحث عن المصادر -د   


