
 

 االشه:                        االمتحان الفصلي األول                                                                                                              

  شاعة و ىصف، املدة: 400الدردة:                                                      تاريخ و جغرافيا                                                                                                                             
  التاريذ:                   (0202 – 0202التاسع األساسي )                                                                                                           

 التاريــخ أَاًل:

 (درجة 011) :اآلتْ ثم أجب عو األسئلٕالتارخيْ اقزأ الهص 

األثٍذا  بذت ا املذراوراا بذن ارٌ ذا و      ً( و عاٌى سكاُ بالد الشاً وَ ويالتّا و يف ِذه   9191- 9191قاوت احلرب العاملية األوىل ) »

 .« بريطاٌيا لب ط الٍفوذ و االحتاله و اقت اً املٍطقة بتاًل وَ التٍااس عميّا

 

 

 

 

 
 

( 02. ما الفكرة الرئيصية لليص الصابق؟) 

 . َا اتفاقية )شايكض  (02)؟و9191بيكو( عاو -ما املياطق اليت مشلت

 . اخلريطة مياطق اليفوذ ً  (02الفرىصي، و مياطق اليفوذ الربيطاىي. )اشتدلص م

 .:(02) أكنل اجلدول اآلتي وفق مبدأ الصبب و اليتيذة 

 الهتّجٕ الشبب

 معاىاة شكاٌ بالد العاو 

  املؤامرات بني فرىصا و بريطاىيا

 (درجة 01) :اقزأ اخلط الزمين اآلتْ ثم أجب عو األسئلٕ 

 

 
 

 
 :َ انقلًا إىل َرقٕ إجابتك اخرت اإلجابٕ الصحّحٕ مما ِأتْ .  

.   :الوسدة السميية اليت قصه على أشاشَا اخلط السمين 

   قرٌو ب عقود ج سقب د أعواو

. :أسدخ أٍالي دير عطية اجلنعية اخلريية الفالسية يف القرٌ الععريً يف العقد 

   األول ب الجالح ج الرابع د اخلامض

 حّدد العقد َ القزى الذٓ دخلت فٌّ املكههٕ الزراعّٕ إىل سُرِٕ. .ب 
 .م2491أيمّٕ شزكٕ أصفز َ جنار يف يذٍ الفرتٔ عام ما  .ج 

  (درجة 01) :أعد تهظّم املعلُمات الُاردٔ يف خزِطٕ املفايّم اآلتّٕ لتشّكل نّصًا تارخيًّا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و9152

د األكرب لعملّٕ ئشزكٕ أصفز َ جنار الزا
 م2491الزٓ بُاسطٕ املضخات عام 

 

أّصس أهالي ديز عطية اجلنعية 

 م 1943اخلريية الفالحية عام 

 

 و9102

دخلت املكههة الشراعية إىل 

 م1922صورية مهذ عام 

 

 الشراعة أثهاء االحتالل العجناني

 

 الشمشم

صيطز الهظام االقطاعي 

 على األراضي الشراعية

 تهوعت الشراعات الشراعة على حاهلابقيت أدوات 

 سادت احلزوب و االضطزابات

 معاناة الفالحني

 العهب القطو



 

 اجلغرافيا  ثانًّا:

 (درجة 01) :َ انقلًا إىل َرقٕ إجابتك اخرت اإلجابٕ الصحّحٕ مما ِأتْ 

.  مً احلالة الصلبة إىل احلالة الغازية دوٌ املرور باحلالة الصائلة ٍي:احلالة اليت تتشول فيَا الصوائل على كوكب املريذ 

   التبّدر ب التصامي ج التكاثف د التذّند

. :حيدخ االىقالب العتوي يف ىصف الكرة اجليوبي يوو 

ٌ األول 09 ب آذار 09 ج سسيرٌا 09 د ايلول 02    كاىو

. :يصّيف وادي بردى يف شورية ضنً تضاريض 

   مرتفعات ب شَول ج ميدفضات د شبق صشيحكل ما 

 (درجة 011) :أجب عو األسئلٕ اآلتّٕ 

 دردة( 22) .بّيً العوامل الباطيية اليت أشَنت يف تعكل دبال قوط قسح .أ 

 دردة( 02) .عّدد أربعة مً األدوات اجلغرافية الالزمة لدراشة التلّوخ اهلوائي يف ميطقة ما .ب 

 دردة( 02األرض احملورية. )سركة عدد ىتائر  .ز 

ظرقًا، فكه يكوٌ  (54( ظَرًا يف مديية أبو ظيب الواقعة على خط طول )12.00إذا كاىت الصاعة ) .د 

 ( ظرقًا.114التوقيت يف ٍوىغ كوىغ الواقعة على خط طول )

 (درجة 01) :حّلل الهص اآلتْ ثم أجب 
عة وذَ الذتاله الاناٌيذة يف وسذط احملذيط تتشذكن ب ذب  ثذوكاُ الذاانن          جمىوِي  اجلباه البخرية )سالسن وسط احمليط( »

يف قاع احمليطاا و اٌتااع احلىي املٍصّرة اليت تتاد لتشكن قاعذًا دتيذتًا و قذت تودذت دبذاه بريذة برناٌيذة وٍفذردة  يثذًا و تذرثر           

و الثتياا البخريذة   وذا اجلبذاه القاكيذة تشذكمت عىووذًا       العالقة وا بن ِه  اجلباه و التياكاا البخرية يف دهب العوالق و األمساك 

حلرنذذة الصذذفا م و وذذا ٌذذتن عٍّذذا وذذَ التذذوا اا و اٌك ذذاكاا و بذذرانن و تٍتشذذر عمذذى بذذكن سالسذذن نذذا  نجبذذاه األلذذ     ٌتيجذذة

بذذاالتال  االلتوا يذذة و ال ذذراة االٌك ذذاكية  و بشذذكن وعذذجوه دبذذن اذذودي الانذذاٌي و رتمذذى الٍشذذاا البشذذر  عمذذى ِذذه  اجلبذذاه        

.« العواون اجلاذبة لم كاُ 

 قارٌ بني اجلبال البشرية و اجلبال القارية مً سيح: .أ 

 ) العكل ، شبب التعكل ، إمكاىية االشتجنار البعري(

 برأيك أيَنا أكجر اشتجنار لإلىصاٌ اجلبال البشرية أو اجلبال القارية؟ و ملاذا؟. .ب 

 **انتهت األسئلة**

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


