امتحان الفصل األول
العام الدراسي 2019/2018
الصف التاسع األساسي  -اجتماعيات

االســم.......................:

الدرجـة العظمى 600 :
املدة :ساعتان

التاريخ
أوالً  :أجيبي على األسئلة اآلتية :
 -1اختاري اإلجابة الصحيحة وانقليها إلى ورقة إجابتك :
 تحولت إمارة شرقي األردن إلى مملكة في :أ -معاهدة 1948م ب -اتفاق تشرشل مع األمير عبدهللا جـ -ميثاق المؤتمر الوطني في األردن د -معاهدة التحالف البريطانية  -األردنية

( 140درجة)
( 10د)

 -2اكتبي في ورقة إجابتك العبارات الواردة في المجموعة (أ) و ما يناسب كلا منها في المجموعة (ب) :
المجموعة األولى -1 :عقد المؤتمر السوري العام 1920م
المجموعة الثانية :أ -لتقديم مطالبه إلى لجنة كينغ كراين.

 -2عقد المؤتمر السوري العام 1919م
ب -إيجاد حل لألزمة اللبنانية

( 30د)
 -3عقد مؤتمر الطائف 1989م

ج -رفضا ا التفاقية فيصل كليمنصو

 -3خط زمني يمثل أبرز أحداث لبنان بين عامي (2006 -1975م):
 التصدي لعدوان تموز تحرير الجنوب -4عللي اثنين مما يأتي :
ب -قيام انتفاضة الحجارة عام 1987م.
أ -تفجر الثورات و قيام حركات مقاومة فلسطينية مسلحة.
ج -رفض الحكومتين السورية و اللبنانية إعطاء فرنسا االمتيازات االقتصادية و العسكرية و الثقافية.
 -5قارني في جدول بين سياسة فرنسا في سوريا مع سياسة بريطانيا في فلسطين  ،من الناحية (الثقافية و السياسية).

( 30د)

 -مهاجة الصهاينة لبنان بحجة حماية مستوطناتهم.

ثانيا ً  :أجيبي عن سؤالين من األسئلة اآلتية :
 -1حددي في جدول وضع ك ِل من فلسطين و العراق في (اتفاقية سايكس بيكو  -مؤتمر سان ريمو  -لجنة كينغ كراين).
 -2ما رد الحركة الوطنية في األردن على معاهدة عام 1928م بين بريطانيا و األردن؟
 -3ما األسباب التي جعلت من اللبنانيين يحتفلون في 1943/11/22م كـعيد وطني ؟
الجغرافية
أوالً  :اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي و انقليها إلى ورقة إجابتك :
-1
-2
-3
-4

( 30د)
( 60درجة)

( 40درجة)

ج -سهل الغاب د -سهل الزبداني
ب -سهل الحولة
تنتهي هضبة الجوالن بجروف قاسية باتجاه  :أ -سهل العمق
ج -سدة بازلتية د -باطنية
ب -ترسيب
أ -فوهة بركان خامد
سبب تشكل بحيرة قطينة :
أ -جبال األطلس ب -مرتفعات البحر األحمر ج -شمر و طويق د -السلسلة الغربية لبلد الشام
من الكتل الجبلية المنعزلة :
د -الساحلية
ج -الخارجية
ب -الداخلية
أ -العابرة
نهر مجردة من أنواع األنهار :

ثانيا ً  :أجيبي عن أربعة فقط من األسئلة التالية :
-1
-2
-3
-4
-5

( 40د)

( 80درجة)

فسري األهمية الجغرافية و االستراتيجية إلقليم وادي النيل.
ما اتجاه الرياح و صفاتها صيفا ا في الوطن العربي ؟
حددي نوع التربة في المناطق اآلتية من الوطن العربي  :برقة  -دلتا النيل  -وسط السودان  -الربع الخالي
ما نتائج تضاعف سكان دمشق أكثر من  6مرات بين عامي 2010 ← 1960م ؟
أكملي مخطط المفاهيم :

ثالثا ً  :وازني في جدول بين مناطق االستقرار الزراعي عدا البادية  ،من حيث (األمطار  -المحاصيل الزراعية):

( 40درجة)

رابعا ً  :ارسمي مصور الوطن العربي بحدوده البرية و البحرية و ثبتي عليه مع التسمية ما يلي :
مدينة تونس  -إقليم القرن اإلفريقي  -منطقة النتشارالمناخ الموسمي

( 40درجة)

الوطنية
أوالً :أجيبي عن األسئلة اآلتية :
( 40درجة)

 )1ضعي كلمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات اآلتية :
أ) بدأت األمة العربية تتلمس وحدتها القومية في القرن الثامن عشر.
ب) ترتبط هيئة االستثمار السورية برئيس مجلس الوزراء.
ج) سعى االتحاد العام للفلحين لنقل الفلح من حالة العمل الفردي إلى العمل الجماعي المنظم.
د) اتسع مفهوم الصحة ليشمل المجتمع من حيث تمتع األفراد بالصحة.
 )2اكتبي في ورقة إجابتك العبارات الواردة في المجموعة ( )1ومايناسبها في المجموعة (:)2
( )1
أ) نجيب عازوري
ب) بطرس البستاني
ج) محمد رشيد رضا

( 30درجة)

()2
ا
اعتبر سياسة التتريك خطرا على اللغة العربية
أسس المدرسة الوطنية
أصدر مجلة االستقلل العربي
( 12درجة)

 )3انقلي إلى ورقة إجابتك العبارة الصحيحة :
الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية :
ب) معالجة األمراض القلبية
أ) الطب النووي

ج) رعاية الطفولة واألمومة

 )4عللي وجود المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
ثانياً :أجيبي عن سؤالين فقط مما يأتي:

( 18درجة)
( 100درجة)

 )1عددي إجراءات الدولة للحد من ظاهرة البطالة في المجتمع.
 )2ما هي أهداف االتحاد العام للفلحين؟
 )3ما دور الدولة في تأمين الرعاية الصحية؟

انتهت األسئلة

