
 

 االصه3                        االمتحان الفصلي األول                                                                                                              

 صاعتاٌ ، املذ3ٗ 600الذرج3٘                                            اجتنـــــــــاعيـــــــــــات                                                                                                                      
  التارٓخ3                الدوام الصباحي  (8102 – 8102التاسع األساسي )                                                                                        

 التاريــخ أّاًل:

 (درجة 031) :أجب عً األسئل٘ اآلتٔ٘

 (اتدرج 11)                                                                                                   اخرت اإلجابة الصخيخة مما يأتي:-1

 3مؤصط إمارٗ شزقٕ األردٌ -

 أ امللو فٔصل ب الشزٓف حضني ج األمري عبذاهلل د امللو طالل بً عبذاهلل

 (درجة 31)                )ب(.العبارات الواردة يف اجملنوعة )آ( وما يناشب كالًّ منها من اجملنوعة يف ورقة إجابتك اكتب  -2
ٗ   و0291بيْد إىذار غْرّ   )آ( ذ ّ فزىضا 0291معٍا  ٘ ٗ   بني صْرٓ ذ ا ّ األرد0291ٌمعٍا  و بزٓطأى

 ّضعت دصتْرًا للبالد  عامًا 92مذٗ املعاٍذٗ   قبْل االىتذاب الفزىضٕ  )ب(

 درجة( 41)                                                                                                                           :      فقط مما يأتي اثننيعّلل -3

 .ظَْر املضأل٘ الشزقٔ٘ يف الكزٌ التاصع عشز .أ 

 .تضنٔ٘ ّسارٗ ٍاشه األتاصٕ بالْسارٗ الذفاعٔ٘ .ب 

 .بياٌ الهبريو قٔاو دّل٘ ل0291آب  90إعالٌ غْرّ يف  .ج 

 (درجة 21)                                                       .اشتبدل األرقام املوجودة على اخلط السمين مبا يناشبها من أحداث-4
 إعالن النظام الجمهوري في لبنان  -  ثورة جبل عامل  - الحرب األهليةاألولى

 

 
 

 (درجة 31)                                    .م و مقررات مؤمتر شان رميو1221مقررات املؤمتر الصوري العام يف جدول بني  قارن -5

 (درجة 51) :مما ٓأتٕ سؤالني فقطأجب عً  

 .و0201 عذد بيْد اتفاقٔ٘ صآهط بٔهْ .أ 

 .املشهالت اليت عاىت ميَا صْرٓ٘ بعذ االصتكالل .ب 

 .و0291األردىٔ٘ -بيْد معاٍذٗ التخالف الربٓطاىٔ٘   .ج 

 اجلغرافيا  ثاىًٔا:

 (درجة 31)                                                                :اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ مما ٓأتٕ ّاىقلَا إىل ّرق٘ إجابتك 

 3حيذ الْطً العزبٕ مً جَ٘ الشزم-أ   

 أ البخز املتْصط ب اخللٔج العزبٕ ج احملٔط األطلضٕ د احملٔط اهليذٖ

 3تَب رٓاح اخلناصني يف الْطً العزبٕ علٙ -ب   

 أ الشاو بالد ب مصز ج الضْداٌ د املػزب العزبٕ

 3ٓضْد يف صْرٓ٘ املياخ -ج   

 أ الكارٖ ب االصتْاٜٕ ج الصخزاّٖ د املتْصطٕ

 3قلٔهإاملْطً األصلٕ للكباٜل العزبٔ٘  -د   

 أ العزام ب بالد الشاو ج ّادٖ الئل د شبُ اجلشٓزٗ العزبٔ٘

 و 0201 و0291 و0221 و0291 و0211 و0271
 

2 3 

 و 0291

1 

 و0211



 

 (درجة 01)                                                                                                     :أجب عً االسئل٘ اآلتٔ٘   

 .أًٓ تيتشز البٔٝ٘ املتْصطٔ٘ الزطب٘؟ ّ ما صفاتَا املياخٔ٘؟ .أ 

 .عّذد الصفات العاّم٘ للنياخ يف صْرٓ٘ .ب 

 عّذد أقضاو ٍضب٘ حْراٌ الربناىٔ٘. .ج 

 .طزٓك٘ ىشأتَايف الْطً العزبٕ ّفل أصباب تشّهلَا ّ صّيف اجلبال  .د 

 (درجة 31)                                         مً حٔح :الشَْل الشاحلٔ٘ ّ الشَْل الفٔضٔ٘ الداخلٔ٘ بني يف جدّل  قارٌ  

 آلية التشكيل املوقع   
ّٓ٘ ّ ثّبت علَٔا مع خرٓط٘ الْطً العربٕ ارسه   ّٓ٘ ّ البحر  (درجة 31)                           :التشنٔ٘ ما ٓأتٕحبدّدٍا الرب
 .مضٔل جبل طارم     ●            .         ميطك٘ اإلقلٔه املتْصطٕ     ●           .   دلزٚ ىَز الئل     ●

 الوطنية ثالجًا:   
 درجة( 011) أجب عً األسئل٘ اآلتٔ٘: 

 درجة(  31)                                                                                         أماو العبارات اآلتٔ٘: (خطأ)أّ  (صح)ضع كلن٘  :أواًل
 )........................( .محآ٘ املكْمات الجكافٔ٘ يف الْطً ٍْ االىتناٛ الْطين (0

 )........................( .باصه الشعب العزبٕ الضْرٖتصذر األحهاو يف صْرٓ٘  (9

 )........................( .ميجل الضلط٘ التشزٓعٔ٘ يف صْرٓ٘ ّسارٗ العذل (9

 )........................( .و0219تأصط االحتاد العاو ليكابات العنال عاو  (9

 (درجة 21)                               مً اجملنْع٘ )ب(.اكتب يف ّرق٘ إجابتك العبارات الْاردٗ يف اجملنْع٘ )آ( ّما ٓياسب كالًّ ميَا :  ثانيًا
 الضلط٘ الكضأٜ٘  الضلط٘ التشزٓعٔ٘  الضلط٘ التيفٔذٓ٘  )آ(

٘ مضتك٘ل  )ب( ٍٝٔ  غري مضتك٘ل ٘ ٍٝٔ  ٘مضتكل ٍ٘ٝٔ 

 درجة( 01)      :                                                                                                                            ّاىقلَا إىل ّرق٘ إجابتك اخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘ لكٍل مما ٓأتٕ :ثالجًا

 مً العكبات اليت تعرتض املشزّع الكْمٕ العزب3ٕ (0

 أ البريّقزاط٘ٔ ب صٔادٗ ميطل الذّل٘ الكطزٓ٘

 ج غٔاب املصلخ٘ الكْمٔ٘ العلٔا د لبعض الكٔادات العزبٔ٘ التػري يف املْاقف الضٔاصٔ٘

 درجة(  00)                                                                                                                                                                 :حتتّل الزراع٘ مكاى٘ مَّن٘ يف االقتصاد الْطين :رابعًا 

 درجة( 011) األسئل٘ اآلتٔ٘:مً  سؤالني فقطأجب عً  

 .املزّرٓ٘ )مشهل٘ املْاصالت(عّذد أصباب املشهل٘  (0

 . عّذد مظاٍز االىتناٛ الْطين (9

ّْمات الكْمٔ٘ العزبٔ٘ (9  .عّذد مك

 **انتهت األسئلة**

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

 

 



 

 االصه3                        االمتحان الفصلي األول                                                                                                              

 صاعتاٌ، املذ3ٗ 400الذرج3٘                                            تاريــــــخ و جغرافيــــــا                                                                                                                      
  التارٓخ3                لدوام الظهر            (8102 – 8102األساسي ) التاسع                                                                                        

 التاريــخ أّاًل:

 (درجة 031) :أجب عً األسئل٘ اآلتٔ٘

 (درجة 21)                                                                                                      اخرت اإلجابة الصخيخة مما يأتي:-1

 الذّل٘ اليت صاىذت تزنٔا يف املطالب٘ بلْاٛ اصهيذر3ٌّ -

ٔا ب فزىضا ج آطالٔا د أملاىٔا  أ بزٓطاى

 أصذر نتاب الذّل٘ الَْٔدٓ٘ الصَْٔى3ٕ -

زتشل د ٍزبزت صنْٜٔل دّرٍ  ٙ  ب ّآشمً ج تْٔ فْرٖمْص ْىٔت  أ م

 (درجة 31)                العبارات الواردة يف اجملنوعة )آ( وما يناشب كالًّ منها من اجملنوعة )ب(.يف ورقة إجابتك اكتب  -2

 )ب( )آ(
  عبذاهلل-مً اتفام تشزشل  .ٕإلػاٛ االىتذاب الربٓطاى 

  ٗو0291مً معاٍذ  .خضْع مجٔع الكْاىني ملْافكتَا 

 الربٓطاىٔ٘-األردىٔ٘  مً معاٍذٗ التخالف  ٌإقام٘ إمارٗ شزقٕ األرد                                                                                                                       

 (درجة 21)                                                       .اشتبدل األرقام املوجودة على اخلط السمين مبا يناشبها من أحداث-3
 استقالل سورية -حرب نشرين التحريرية    -الوحدة السورية المصرية    -ثورة الثامن من آذار 

 

 

 

 

 درجة( 41)                                                                                                                           :      فقط مما يأتي اثننيعّلل -4

 .إعالٌ غْرّ قٔاو دّل٘ لبياٌ الهبري .أ 

 .و ثْرٗ شعبٔ٘ ّ قْم0291٘ٔالجْرٗ الفلضطٔئ٘ الهربٚ عاو  .ب 

 .و 0222قٔاو حلف بػذاد عاو  .ج 

 (درجة 31)                                     .م و مقررات مؤمتر شان رميو1221مقررات املؤمتر الصوري العام يف جدول بني  وازن -5

 (درجة 51) :مما ٓأتٕ سؤالني فقطأجب عً  

 و.0292ما مضنٌْ الهتاب االبٔض الجالح الذٖ أصذرتُ بزٓطاىٔا عاو  .أ 

 و.0272ّّضح أصباب احلزب األٍلٔ٘ الجاىٔ٘ يف لبياٌ عاو  .ب 

 عّذد اإلجناسات اليت حككتَا اجلنَْرٓ٘ العزبٔ٘ املتخذٗ. .ج 

 

 و0292 و0221 و0291 و0219 و0210 و0271 و0279
 

2 3 4 

 جرمية االنفصال

 

 نكبة فلسطني

 

 احلركة التصحيحية

 

 و0291

 سلخ لواء اسكنذرون

 

1 



 

 اجلغرافيا  ثاىًٔا:

 (درجة 41)                                                                :الصحٔح٘ مما ٓأتٕ ّاىقلَا إىل ّرق٘ إجابتكاخرت اإلجاب٘  

 مً مصادر املٔاِ الضطخ3٘ٔ -أ   

 أ اآلبار ب الٔيابٔع ج األىَار د األمطار

 % مً مضاح٘ الْطً العزب123ٕالرتب٘ اليت تػّطٕ  -ب   

 أ اللخكٔ٘ ب املذارٓ٘ ج املتْصطٔ٘ د الصخزآّ٘

 تَّب علٙ صْرٓ٘ يف فصل الشتاٛ رٓاح غزبٔ٘ تضّبب3 -ج   

 أ األمطار ب الػبار ج الصكٔع د األتزب٘

 تَطل األمطار يف اإلقلٔه املذارٖ يف الْطً العزبٕ يف3 -د   

 أ فصل الصٔف ب فصل الشتاٛ ج فصل الزبٔع د نل ما صبل صخٔح

 اخلناصني يف الْطً العزبٕ عل3ٙ تَّب رٓاح -ٍـ   

 أ املػزب ب مصز ج بالد الشاو د لٔبٔا

 (درجة 01)                                                                             :مً  االسئل٘ اآلتٔ٘ أسئل٘ فقط أربع٘ أجب عً  

 الذاخلٔ٘ ّ البادٓ٘ الضْرٓ٘.فّضز ضعف املؤثزات البخزٓ٘ يف امليطك٘  .أ 

 .عّزف األّدٓ٘ الضٔلٔ٘ .ب 

 ما الصفات العام٘ ملياخ الْطً العزبٕ؟ .ج 

 عّذد األخطار اليت تَّذد األمً املاٜٕ يف صْرٓ٘. .د 

 أننل خزٓط٘ املفأٍه التال3٘ٔ .ِ 

 
 

 

 

 

 

 (درجة 21)                            مً حٔح : البٔئ٘ املتْسطٔ٘ الرطب٘ ّ البٔئ٘ املتْسطٔ٘ شبُ الرطب٘بني يف جدّل  قارٌ  
 ( اليبات      -    املعدل الشيْٖ لألمطار   -االمتداد   )                                         

 النبات املعذل السنوي لألمطار االمتذاد البيئة

    

    

ّٓ٘ خرٓط٘ الْطً العربٕ ارسه   ّٓ٘ ّ ثّبت علَٔا مع التشنٔ٘ ما ٓأتٕحبدّدٍا الرب  (درجة 31)                           :ّ البحر
 .ىَز الئل     ●            .         ّادٖ الّزم٘     ●           .   مضٔل جبل طارم     ●

 **انتهت األسئلة**

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

   يف الْطً العربٕ املٔـــاِ الشطحٔ٘

 طبٔعٔــــ٘ 

 األّدٓــــ٘

 داخلٔـــ٘ 



 

 االسي:                                                    ي األولـــان الفصلـــــاالمتح                                                                                                                     

 درجة، املدة: ساعة 200الدرجة:                                                          املـــــادة : وطهيــــــــة                                                                                                                             
 التاريخ:                              لدوام الظهر( 8102 – 8102) التاسع األساسي                                                                                                     

 درجة( 011) أجب عن األسئلة اآلتية:

 درجة( 01)                                        اخرت اإلجابة الصحيحة لكٍل مما يأتي:                                                                                           السؤال األول:

                                                                          بدأ الفكر القووي العربي بالتبمور يف القرن: (1

 أ الثاون عشر ب التاسع عشر ج العشرون

  ون وقووات القووية العربية :  (2

 أ المغة ب التاريخ املشرتك  ج الثقافة املشرتكة د كن وا سبق صخيح

 درجة(  01)                                                                                                                                                                    عّلل أهمية الزراعة: السؤال الثاني:

 ( ةدرج 41)                                                               ضع كلمة صح أو خطأ أمام العبارات اآلتية: :الثالثالسؤال 
 )........................( .الوطنية هي حب اإلنشان وطنى و التعمق بى (1

 )........................( .يتىتع أعضاء جممص الشعب باحلصانة (2

 )........................( .بناء الدولة القووية نضاه ضد االستعىار (3

 )........................( .القووي العربي أي حتديات مل يواجى املشروع (4

 درجة( 011) األسئلة اآلتية: سؤالني فقطأجب عن 

 عدد وظائف األحزاب الشياسية. (1

 . وا هي وظاهر االنتىاء العربي (2

 وا هي اإلجراءات اليت قاوت بوا الدولة لمخد ون ظاهرة البطالة. (3

 **انتهت األسئلة**
www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 

 

 االسي:                                                    االمتحـــــان الفصلـــي األول                                                                                                                     

 درجة، املدة: ساعة 200الدرجة:                                                          املـــــادة : وطهيــــــــة                                                                                                                             
 التاريخ:                             لدوام الظهر( 8102 – 8102) التاسع األساسي                                                                                                    

 درجة( 011) أجب عن األسئلة اآلتية:

 درجة( 01)                                        اخرت اإلجابة الصحيحة لكٍل مما يأتي:                                                                                           السؤال األول:

                                                                          بدأ الفكر القووي العربي بالتبمور يف القرن: (1

 أ الثاون عشر ب التاسع عشر ج العشرون

  ون وقووات القووية العربية :  (2

 أ المغة ب التاريخ املشرتك  ج الثقافة املشرتكة د كن وا سبق صخيح

 درجة(  01)                                                                                                                                                                    عّلل أهمية الزراعة: السؤال الثاني:

 درجة(  41)                                                               ضع كلمة صح أو خطأ أمام العبارات اآلتية: :السؤال الثالث
 )........................( الوطنية هي حب اإلنشان وطنى و التعمق بى. (1

 )........................( يتىتع أعضاء جممص الشعب باحلصانة. (2

 ...........()............. بناء الدولة القووية نضاه ضد االستعىار. (3

 )........................( مل يواجى املشروع القووي العربي أي حتديات. (4

 درجة( 011) األسئلة اآلتية: سؤالني فقطأجب عن 

 عدد وظائف األحزاب الشياسية. (1

 وا هي وظاهر االنتىاء العربي.  (2

 وا هي اإلجراءات اليت قاوت بوا الدولة لمخد ون ظاهرة البطالة. (3

 **انتهت األسئلة**
www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 


