
 

 االسم:                        االمتحان الفصلي األول                                                                                                              

 ساعتان ، املدة: 600الدرجة:                                            اجتمـــــــــاعيـــــــــــات                                                                                                                      
  2018/  1/  7 حـــــداأل التاريخ:                الدوام الصباحي  (2018 – 2017التاسع األساسي )                                                                                        

 التاريــخ أواًل:

 (درجة 20)                                                                                                      اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي:-1

 :تاب طبائع االستبداد و أم القرىف كّلأ -

 أ عبد الرمحن الكواكيب ب بطرس البستاني ج طاهر اجلزائري د هاشم االتاسي

 :يف ت الدول االستعمارية نظام االنتداب فعليًاتبّن -

 أ اتفاقية سايكس بيكو ب مؤمتر سان رميوا ج مؤمتر الصلح يف باريس د تقسيمات اللنيب

 درجة( 40)                                                                                                                                    :      مما يأتي اثننيعّلل -2

 .قيام االضطراب الستيين .أ 

 .إعالن غورو تأسيس دولة البنان الكبري .ب 

 .لعربيأصبح العراق مركز لنشاط احلركة النضال ا .ج 

                                                                                                                                   : أجب عن األسئلة اآلتية -3

 (درجة 20)                                  اكتب العبارات الواردة يف اجملموعة )آ( وما يناسب كالًّ منها من اجملموعة )ب(. .أ 

 )ب( )آ(
  1921من بنود معاهدة  صرف انظار العرب عن مشكلة فلسطني 

 من اهداف حلف بغداد  بسبب مقاالت الصحف 

 من مطالب وزارة رياض الصلح                                                                                                         تأسيس امارة شرق االردن                       

 تنبه العرب للخطر الصهيوني         تعديل الدستور 

 (درجة 30)                                              .ألقدمرّتب األحداث التارخيية اآلتية حسب تسلسلها الزمين بدءًا من ا .ب 

 حرب تشرين التحريرية -قيام اجلمهورية العربية املتحدة  -ثورة الثامن من اذار 

 
 

 (درجة 30)                                                     .قارن يف جدول بني  اسباب ثورة يافا و الثورة الفلسطينية الكربى .ج 

                                                                                                       درجة( 60)                                                                                                                                  :مما يأتي اثنني أجب عن -4

 .زات اجلمهورية العربية املتحدةماهي منج .أ 

 .اهي سياسة بريطانيا يف العراقم .ب 

 .كليمانصو –اذكر بنود اتفاقية فيصل  .ج 

 اجلغرافيا  ثانيًا:

 درجة( 40يأتي وانقلها إىل ورقة إجابتك:                                                                           )اخرت اإلجابة الصحيحة مما  -1

 :تقع سهول محص يف -   

 أ حوضة دمشق ب اهلضبة الشمالية الغربية ج البادية د سهول اجلزيرة

 :تهب رياح اهلبوب على -   

 أ املغرب العربي ب ليبيا ج بالد الشام د السودان

 :من جبال السالسل الشرقية يف سورية جبل -   

 أ الالذقية ب الباير و البسيط ج الزاوية د األمانوس

 :تعد حبرية طربية من البحريات -   

 أ الصناعية ب الطبيعية ج الصناعية الطبيعية د الربكانية
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 درجة( 80)                                                                                            :                   اآلتيةربعة من  االسئلة أجب عن أ -2

 : لكلٍّ مما يلي علميًا تفسريًا عطأ .أ 

 .فسر  االهمية االسرتاتيجية للوطن العربي .1

 .عدم وصول مياه نهر بردى اىل املصب .2

 .ي صفات اهلضاب  يف الوطن العربيما ه .ب 

 .العوامل املؤثرة يف مناخ يف الوطن العربيما هي  .ج 

 الرتبة -2الفجارات             - 1ما املقصود باملفاهيم التالية : .د 

 أكمل خريطة املفاهيم التالية: .ه 

 
 

 

 

 

 

 درجة( 40) املشاكل ( –الزراعات  –االمطار  –قارن بني الرتبة البنية احملمرة و الرتبة الصحراوية اجلبسية من حيث ) االنتشار  -3

 درجة( 40)                     حبدودها الربّية و البحرّية و ثّبت عليها مع التسمية ما يأتي:      سوريةاجلمهورية العربية الارسم مصور  -4

 .مدينة دمشق     ●            .         جبل العرب     ●           .   نهري الفرات و العاصي     ●

 الوطنية ثالثًا:   
 أواًل: أجب عن األسئلة التالية:   

 درجة( 30)                    مما يأتي:                                                                                         اخرت اإلجابة الصحيحة لكلٍّ-1
  جـ( القضائية.           . التنفيذيةب(                   . التشريعيةأ(           يتوىل جملس الشعب يف سورية السلطة:( 1

 د( كل ما سبق.       جـ( الثقافة املشرتكة.     . التاريخ املشرتكب(     .    اللغةأ(    من مقومات القومية العربية:( 2

 درجة(  30)                                                                               أجب عن السؤالني التاليني:                                             -2

 عّلل أهمية الزراعة يف سورية.( 1

 ما هي صالحيات جملس الشعب يف سورية.( 2

  درجة( 40)                   ضع كلمة صح أو خطأ أمام العبارات اآلتية:                                                                                -3

 الوطنية حّب اإلنسان وطنه و التعّلق به.( 1

 .يتمّتع أعضاء جملس الّشعب باحلصانة (2

 بالتبلور يف القرن الثامن عشر.( بدأ الفكر القومي العربي 3

 ( رّكزت السياسات و املؤمترات العربية على حتقيق املصلحة القومية العليا.4

  درجة( 100)                أجب عن سؤالني فقط من األسئلة اآلتية:                                                                                         : ثانيًا   
 . قارن بني األحزاب اإليديولوجية و الرباغماتية )املنفعية(( 1

 . ما االجراءات اليت قامت بها الدولة للحّد من ظاهرة البطالة( 2

 عّدد وظائف األحزاب السياسية.( 3

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                     Tel. 2218807                   info@alandalos-school.com 
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 االسم:                        االمتحان الفصلي األول                                                                                                              

 ساعتان، املدة: 600الدرجة:                                            اجتمـــــــــاعيـــــــــــات                                                                                                                      
  2018/  1/  7 األحـــــد التاريخ:                لدوام الظهر            (2018 – 2017التاسع األساسي )                                                                                        

 التاريــخ أواًل:

 (درجة 20)                                                                                                      اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي:-1

 م:1925من معارك الثورة السورية الكربى عام  -

 أ وادي درعان ب حارم ج املزرعة د جسر الشغور

 وّقعت اتفاقية أوسلو املنفردة بني الكيان الصهيوني و : -

 أ مصر ب لبنان ج األردن د منظمة التحرير الفلسطينية

                                                                                                                                   : أجب عن األسئلة اآلتية -2

 (درجة 30)                                  كالًّ منها من اجملموعة )ب(.اكتب العبارات الواردة يف اجملموعة )آ( وما يناسب  .أ 

 )ب( )آ(
  1928من بنود معاهدة  حتويل اإلمارة إىل مملكة 

  عبد اهلل-بنود اتفاقية تشرشل من  إشراف بريطانيا على استثمار املوارد الطبيعية 

  بنود معاهدة التحالفمن   الفرنسيني و الصهاينةمنع انطالق املقاومة ضد 

 (درجة 20)                                              .رّتب األحداث التارخيية اآلتية حسب تسلسلها الزمين بدءًا من األقدم .ب 

 أيار 29عدوان   -ثورة آذار    -وحدة سورية و مصر    - حرب تشرين التحريرية

 

 

 

 درجة( 40)                                                                                                                                    :      مما يأتي اثننيعّلل -3

  .تسمية وزارة هاشم األتاسي بالوزارة الدفاعية .أ 

  .ضعف احلركة الوطنية يف األردن قبيل احلرب العاملية الثانية .ب 

 .بريطانيا ترشيح فيصل ملكًا على العراقتشجيع  .ج 

 (درجة 30)                                           .مشروع األكثرية و مشروع األقلية حول تقسيم فلسطنيقارن يف جدول بني  -4

                                                                                                       درجة( 60)                                                                                                                                  :مما يأتي اثنني أجب عن -5

 .من القضايا العربية ما مواقف سورية .أ 

 .م1975وّضح أسباب قيام احلرب األهلية الثانية يف لبنان عام  .ب 

 .م بني العراق و بريطانيا1930ماذا تضّمنت معاهدة عام  .ج 

 اجلغرافيا  ثانيًا:

 درجة( 40)                          اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي وانقلها إىل ورقة إجابتك:                                                  -1

 :قّسم العلماء الوطن العربي منذ القديم إىل -   

 أ أقاليم 5 ب أقاليم 6 ج أقاليم 7 د أقاليم 8

 :ُيستخرج الصمغ العربي من أشجار -   

 أ السرو ب اهلاشاب ج البطم د األرز

 :يسود يف سورية املناخ -   

 أ القاّري ب االستوائي ج الصحراوي د املتوسطي

 :الرتبة اليت تغطي املساحة األكرب من الوطن العربي -   

 أ املتوسطية ب الصحراوية ج املدارية د اللحقية
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 استقالل سورية سلخ لواء اسكندرونة

1 
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 احلركة التصحيحية نكسة االنفصال اغتيال عدنان املالكي



 

 درجة( 80)             اآلتية:                                                                                                  ربعة من  االسئلة أجب عن أ -2

 مَب تفسِّر ضعف املؤثرات البحرية يف املنطقة الداخلية و البادية السورية. .أ 

 .ما أهم الصفات العامة ملناخ الوطن العربي .ب 

 .عّرف األودية السيلية .ج 

 من أين تنبع األنهار الساحلية ؟ و مَب تّتصف؟ .د 

 أكمل خريطة املفاهيم التالية: .ه 

 
 

 

 

 

 

 درجة( 40) البيئة املتوسطية الرطبة و البيئة املتوسطية شبه الرطبة حسب اجلدول                                                        قارن بني  -3

 النبات "األشجار" احلرارة معدل األمطار السنوي االنتشار البيئة

     املتوسطية الرطبة

     املتوسطية شبه الرطبة

 درجة( 40)                     حبدودها الربّية و البحرّية و ثّبت عليها مع التسمية ما يأتي:      خريطة الوطن العربي ارسم  -4

 .مضيق باب املندب     ●            .         خليج سرت     ●           .   جبال األحجار     ●

 الوطنية ثالثًا:   
 أواًل: أجب عن األسئلة التالية:   

 درجة( 30)                    مما يأتي:                                                                                         اخرت اإلجابة الصحيحة لكلٍّ-1
  جـ( القضائية.           . التنفيذيةب(                   . التشريعيةأ(           يتوىل جملس الشعب يف سورية السلطة:( 1

 د( كل ما سبق.       جـ( الثقافة املشرتكة.     . التاريخ املشرتكب(     .    اللغةأ(    من مقومات القومية العربية:( 2

 درجة(  30)                                                                               أجب عن السؤالني التاليني:                                             -2

 عّلل أهمية الزراعة يف سورية.( 1

 ما هي صالحيات جملس الشعب يف سورية.( 2

  درجة( 40)                                            ضع كلمة صح أو خطأ أمام العبارات اآلتية:                                                       -3

 الوطنية حّب اإلنسان وطنه و التعّلق به.( 1

 .يتمّتع أعضاء جملس الّشعب باحلصانة (2

 ( بدأ الفكر القومي العربي بالتبلور يف القرن الثامن عشر.3

 العليا.( رّكزت السياسات و املؤمترات العربية على حتقيق املصلحة القومية 4

  درجة( 100)                أجب عن سؤالني فقط من األسئلة اآلتية:                                                                                         : ثانيًا   
 . قارن بني األحزاب اإليديولوجية و الرباغماتية )املنفعية(( 1

 . قامت بها الدولة للحّد من ظاهرة البطالةما االجراءات اليت ( 2

 عّدد وظائف األحزاب السياسية.( 3

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                     Tel. 2218807                   info@alandalos-school.com 

 صفات الرياح احمللية يف الوطن العربي

 رياح متقطعة  


