
 

 االشه:                        االمتحان الفصلي األول                                                                                                              

 شاعتاٌ ، املدة: 400الدرجة:                                           التاريـــــخ و اجلغرافيــــا                                                                                                                      
  التاريذ:الظهرية                         لدوام  (9191 – 9102التاسع األساسي )                                                                                        

 التاريــخ أواًل:

 (درجة 50) :اقرأ اليص اآلتي ثه أجب عً األسئلة اآلتية

ر ا  نهاا ا اإلنتاا     اشتمرت شيطرة الهظام اإلقطاعي على األراضي السراعية أثهاء االحتالل العجماني و كاى يهاا  عاعة ة     »

 .« مبها ا االشتًال  و  قيت أدوات السراعة على حاهلا القديم و زادت احلروب و االضطرا ات الداخلية نو نعاناة الفالحني

؟. ما الصعوبات اليت واجَت الفالح أثياء االحتالل العجناىي 

 ول زراعة الكطً؟و ح7351زيارتُ لصورية عاو  أثياء «بلوٌ  ». ما احلكائل اليت قدمَا ىص الرحالة الفرىصي 

 .ُوّضح الدليل على حتّدي الفالح الصوري الصعوبات اليت واجَت . 

 .ما الفهرة الرئيصية لليص الصابل؟ 

 (درجة 00) :فّشر ما يلي 

 .لليَود الصَايية بإقامة وطً هله يف فلصطني العربية «وعد بلفور  »ميح بريطاىيا  .أ 

 .و برئاشة ٍوفالٌ إىل شورية7171ايفاد فرىصا بعجة فرىصية عاو  .ب 

 (درجة 00) :و اىقلَا إىل ورقة إجابتك اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

.   :اعتندت مديية حلب قدميًا يف صادراتَا و وارداتَا على ميياء لواء اشهيدروىة و ٍو يكع 

 أ جيوب ظرم شورية ب مشال ظرم شورية   شوريةمشال غرب  د جيوب غرب شورية

.  مً ظرنة فرىصية بريطاىية إىل مصرية الرئيضقاو بتأميه قياة الصويض بيكل ملهيتَا: 

 أ أىور الصادات ب ظهري الكوتلي   ٍاظه األتاشي د مجال عبد الياصر

. مً أشاليب االحتالل احلديجة دراشة امليطكة العربية مً خالل: 

 أ اجلواشيض ب الرحالة و التجار   املصتعرقني د شبل صخيحنل ما 

. :امليطكة الدولية الصنراء اليت وردت يف خريطة شايهض بيهو تدّل على 

 أ شورية ب فلصطني   األردٌ د لبياٌ

 (درجة 00) :اقرأ اخلط الزمين اآلتي ثه أجب عً األسئلة 

 

 
 

 

 ضع نلنة )صح( أماو العبارة الصخيخة و نلنة )غلط( أماو العبارة املغلوطة يف نل مما يلي: .أ 

.  أشاشَا اجلدول السمين ٍو قروٌ.الوحدة السميية اليت قّصه على  

. .حدثت معرنة مرج دابل مشال حلب بني العجناىيني و املناليو يف الكرٌ الصابع ععر  

 ما أشباب تأشيض غرفة جتارة دمعل؟ .ب 

 برأيو ما أٍه األشباب اليت أدّّت إىل اىصخاب الفرىصيني و اشتكالل شورية؟  .ج 

 (درجة 00) :اآلتيني أحد الشؤالني أجب عً  

 +احلنلة الفرىصية على مصر و شورية =صّيف يف جدول بني األٍداف املعلية و األشباب احلكيكية حلنلة ىابليوٌ بوىابرت  .أ 

 نيف طّورت شورية ىظامَا االقتصادي بعد االشتكالل؟ .ب 

 و7850 و7146 و1004

تأسيس غرفة جتارة 

 دوشق

 

 استقاله سورية

 
انشاء املدن الصهاعية 

 سوريةيف 

 

 و7376

وعركة ورج دابق و سيطرة 

 العثىانيني عمى بالد الشام

 



 

 اجلغرافيا  ثاىيًا:

 (درجة 00) :إجابتك علل, و الغلط صّحح, و أماو العبارات( غلطضع كلنة )صح( أو ) 

.  يف الصني بفعل عوامل باطيية فكط+ داىهصيا=تعّهلت جبال قوط قسح.  

. الدٍر اجليولوجي ٍو أصغر مراحل الصّله السمين.  

. مً التكاىات املصتددمة يف البخح اجلغرايف السيارات امليداىية.  

.  مواقعَا عً العنضأقرب ىكطة األوج ٍي اليكطة اليت تهوٌ يف.  

 (درجة 00) :ما يلي فّشر 

 .+أعنل ىكطة على شطح األرض=تعّهل خيدم املرياىا  .أ 

 .قياو الصني باشتدداو ميياء غوادر البانصتاىي .ب 

 (درجة 00) :و اىقلَا إىل ورقة إجابتك اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

.  عددًا للتجنعات البعرية يف ميطكة جبلة )ميطكة واحدة فكط(:أقل اليواحي شّهاىًا و 

 أ عني العرقية ب الكطيلبية   بيت ياظوط د مرنس جبلة

. ( يف اليصف العنالي مً الهرة األرضية: 17يف )آذار 

َار ً الليل د يتصاوى طول الليل و الي َار أطول م  أ فصل اخلريف ب فصل الربيع   الي

.  الكدمية يف:تكع صدور ٍاري 

 أ الصني ب جيوب اىهلرتا   ترنيا د ُعناٌ

. :أعنل ىكطة يف قيعاٌ البخار و احمليطات 

 أ ميخدر قاري ب رصيف قاري   الصَول العنيكة د أخدود حميطي

 (درجة 00) :اجلدولحشب لبحرية و اجلبال القارية قارٌ بني اجلبال ا 
 اجلبال القارية اجلبال البحرية البيانات

   الشكل

   شبب التشكل

 (درجة 00) :أكنل خريطة املفاٍيه اآلتية 

 (درجة 00) :اآلتيني أحد الشؤالني أجب عً  

 االرظادات اليت وزعتَا شلطية عناٌ على الصائخني و السوار؟ما  .أ 

 .انتب عً صفات امليطكة الكريبة مً بلدية البّصة التابعة لالذقية .ب 

 **انتهت األسئلة**

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

 

 

 نغوقووات حتوين وهطقة بان
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