
 

 االسي:                                          الثانيةالتحةيةية اذارة  امل                                                                                                                                  

 اتاالجتناعيماد  يف 

 :العالوٛ                  (0202 – 0202)األساسي   التاسع                                                                                                                                                 
 درجة(  40)                                                               خطأ أماو العبارات اآلتية: ضع كلنة صح أو السؤال األول: الوطنية أواًل:

    .ٖطي الكإٌُ اخلاص أطسافًا وعٍٕٖٛ متجن الدٔلٛ ٔ وؤسشاتّا( 1

 .تعد فمشطني اجلشس الٕحٗد بني قازات آسٗا ٔ أٔزٔبا ٔ أوسٖكا( 2

 ٛ جتعن الشعب حيكي ٌفشْ بٍفشْ.تطبٗل اإلدازٚ احملمٗٛ يف سٕزٖ( 3

 الػٍٜ الجكايف ّٖدد ثكافتٍا ٔ اٌتىاٍٟا الٕطين.( 4

 (اتدرج 00)                                                                                                     أجب عن السؤالني اآلتيني: السؤال الثاني:
                                                                                                            :الصشيشةأواًل: اخرت اإلدابة  

 البمدٖٛ ( -الكسٖٛ -البمدٚ   -إحدٝ الٕحدات اإلدازٖٛ اآلتٗٛ لٗص لدّٖا دلمص إدازٚ ذلم٘:     )املدٍٖٛ ( 1

  ٖبَّٗ تكشٗي سمطات الدٔلٛ (   -ٙ:  )     حيكي العالقات الدٔلٗٛ                     الكإٌُ الدٔل٘ اخلاص ِٕ الكإٌُ الر( 2

 ٖبَّٗ ٌظاً احلكي يف الدٔلٛ ( -)     حيكي العالقات ذات العٍصس األجٍيب                                                              

  ثاىيًا: علل ما يلي : أٍنية فلصطني.

 (ةدرج 00)                                                                                       أجب عن سؤالني فقط من األسئلة اآلتية: :الثالثالسؤال 
  واِ٘ وعاٖري التىٗٗز بني الكإٌُ العاً ٔ اخلاص؟( 1

 بَّٗ دٔز املٕاطَ جتآ ِٕٖتْ الٕطٍٗٛ.( 2

  دلمص احملافظٛ؟ وا ِ٘ اختصاصات( 3

 درجة(  20)                                                                                                               السؤال الةابع: دراسة حالة: 

ٌّ سٔاس٘ االحجالل علٙ مّس الجازٓخ ٍٕ سٔاس٘ ٍنجٔ٘ عدّاىٔ٘ ٍدفَا ىَة البالد احملجل٘ ّ البطش ّ الجيكٔل  االعلبْت الل      إ

 .ثبسضح لبدّاىَه

اعح يف طسف ٔ ممازسات ٔ أسالٗب العدٔاُ اليت اتبعّا االحتاله يف كّن وَ فمشطني ٔ اجلٕالُ ٔ لٕاٞ اسكٍدزُٔ ّ السؤال:

 وشتعًٍٗا ظدٔه وكازٌٛ يف اجملاه الشٗاس٘ ٔ االجتىاع٘ ٔ االقتصادٙ.

 (درجة 40) :ثه أدب عً األشئلة اآلتية التارخيياقرأ اليص :التاريــخ :ثاىيًا

زٖ علاو        » الٌ السْل ْٔىٕ للجْل ّ إضلبا         7691ابد احلجالل الكٔلاٌ اليَل زٓ٘ع  ً ارو سْل م ً الْل ُ عل ٙ عهلل ٘        و عنل  علل ْٓل ً مسٓل  فلس ٍ  ٕ عل ٕ البسال م االىجنلا  الوْل

 اَهعّ  فس  اللغّ٘  املياٍج البربّٓ٘  ميادزٗ ارزاضّٕ  املٔاِّ  ثفكٔك الرتااط االججناعٕ.االحجالل علٙ املْاميني البست السْزٓنيّ  زاط املؤسساخ الجبلٔنٔ٘ 

   ٕ ْٔى زٓ٘ ٍللرِ اتجللسا اخ ّ زف للح احللجالل الكٔللاٌ اليلَل زٓ٘ رايللا       أداىللح سلْل الٌ ّ زفبللح  للباز مارز  مواالل  السللالو ع ّ أنللّسخ عللٙل ملليأل اآْل٘ل السلْل للجلْل

ٓ  ميججللاثَه الهزاعٔلل    الٌ ّ ثسلْل ٘ البسأل٘ل           اجللْل الٌ  ططللاخ االحللجالل اجنسللكَه ااجليسلٔل زٓ٘ع ّ قللاّو سللكاٌ اجللْل اه ا اجلامبللاخ السلْل ٘مالجفاح  ّ قبلْل

 .« السْزٓ٘ ّ اللغ٘ البسأ٘ ّ أزاضَٔه.

 .(دزجات 11)  .  عٍٕاًٌا وٍاسبًا لمٍص ضع 

 .ٍٛٗ(دزجٛ 21؟  )وا داللٛ متّشك أبٍاٞ اجلٕالُ باهلٕٖٛ الٕط 

 .ٛ(دزجات 11.)املعمٕوات الٕازدٚ يف الٍص أً زأٙ؟ ٔ ملاذا؟ أحكٗك 

 (درجة 00) :ثه أدب عً األشئلة اآلتيالسمين  اجلدولاقرأ  

 

 

 
 

 
 

1967 ً 1949 ً 

َا ى كصة االىفصال: ىتر عي
ٌ االىفصال, عدو  إعال

اشتقرار احلياة الصياشية يف 
 شورية ملدة عامني

 ٌ : بعد سرب فلصطني بدأ الكيا ىكصة سسيرٌا
َا تصَيل  دف الصَيوىي إقامة مشاريع اقتصاديةٍ 

ر عنلية  التوطني يف أراضي فلصطني و حتويل مصار َى
ٌ و استالل أراضٍ عربية دديدة ً سرب على  األرد فش

َات )شورية و مصر و األرٌد  (ثالخ دب

َسمية  :مرسلة االىقالبات العصكرية تأثرت شورية ب
َا دلنوعة  تو فقام1948سرب فلصطني عاو  ب

و )سصين 1954اىقالبات عصكرية اشتنرت ستى عاو 
  )السعيه, شامي احلياوي , أديب الشيشكلي

 

1961 ً 1963 ً 

ً آذار: قامت ردّاً على القوى الردعية و  ً م ثورة الجام
االىفصالية شعت لدعه االشتقرار الصياشي و االدتناعي 

 ً ٌ م و االقتصادي بقيادة سسب البعح العربي االشرتاكي , كا
َا العنل على بياء قاعدة اقتصادية متيية  ه ىتائذ  ٍأ



 

 (دزجات 11الزوين؟ ) اجلدٔهاليت قّشي عمٜ أساسّا حّدد الٕحدٚ الزوٍٗٛ  .أ 

 (ٛدزج 21. )فّشس قٗاً االٌكالبات العشكسٖٛ يف سٕزٖٛ .ب 

 دزجٛ( 41) أكىن اجلدٔه اآلت٘ ٔفل وبدأ الشبب ٔ الٍتٗجٛ: .ج 

 الهتيحة السبب احلدث

   دْزٗ الذامً مً آذاز

   حهٓساٌىكس٘ 

 (ةدرج 00) :أعد تيظيه املعلومات الواردة يف خريطة املفاٍيه اآلتية لتشكل ىّصًا تارخييًا 

 
 
 

 درجة( 00) و اىقلَا إىل ورقة إدابتك: اخرت اإلدابة الصشيشة مما يأتي اجلغرافيا ًا:ثالج

. ٖٛالعاون السٟٗص يف تشكٗن األوٕاج البخس: 

 أ ازتفاع دزجٛ احلسازٚ ت جاذبٗٛ الكىس ج سسعٛ السٖاح ٔ دميٕوتّا د عىل وٗآ البخس ٔ احملٗطات

.  باجتآ الشاطئ مبشازاتاألوٕاج تتخسك: 

 أ وشتكٗىٛ ت داٟسٖٛ ج إِمٗمٗجٗٛ د عشٕاٟٗٛ

.  عىمٗات التخمن عٍدوا تكُٕ الرتبٌٛشاط الكاٍٟات احلٗٛ الدقٗكٛ ٍٖدفض ٔ: 

 أ محطٗٛ ت وعتدلٛ ج قمٕٖٛ د واحلٛ

 (درجة 20) :اخلطأ إٌ ودد صّشحضع كلنة )صح( أو )خطأ( ظاىب العبارات بعد ىقلَا , و  -أ 

. وَ العٕاون املؤثسٚ يف ٌظاً جسٖاُ ٌٍّس وا دزجٛ احنداز الشطح.  

. س أٌّاز العامل اٌتظاوًا يف جسٖاٌْ يف دلسآ األعمٜ حتٜ عريٚ ٌٕ.جٖعّد ٌّس الٍٗن أك  

 (درجة 40) :عّلل ما يلي -ب

 الصٗد البخسٙ.تعترب الٗاباُ يف املستبٛ الجاٌٗٛ عاملًٗا يف كىٗٛ  .أ 

 تربرب غزازٚ ٌّس الفسات عمٜ وداز العاً. .ب 

 (درجة 20) , موّضشًا ذلك ظدول. (طول املودُ  -امليشأ )قارٌ بني األمواز العادية و أمواز تصوىامي مً سيح :  
 (درجات 00) .برأيك , كيف ميكً محاية طبقة اآلوزوٌ مً التآكل 

 (درجة 40) :عً األشئلة ثه أدباقرأ املعطيات اآلتية  
فْح الغسأل٘ جلبلال الالذقٔل٘ فَْل ملً أٍله الٔيلاأع املججلددٗ ا         سل ىَس السً ىَس ساحلٕ ٓجعك  مً ىبع السلً الكازسل  ٓيبلع ملً ال    

سللْزٓ٘ يللسٖ ا ميطولل٘ ٓسللْدٍا امليللاو املجْسللطٕ ّ ثكنللً أٍنٔجللُ اجللْفق املٔللاِ ملدٓيلل٘ الالذقٔلل٘ مالعللست ع زٖ سللَ  جبللل٘   ّ ملدٓيلل٘    

) مالعللست ع إذ ثللهداد الاجلل٘ إلٔللُ ا اليللٔأع ٓغلللة علللٙ أزاضللٕ حْضللُ اليلل ْز الكاز        سللجٔ٘ اليفْذٓلل٘ ّ ٓبجنللد اليَللس ا   مسملْل

 .كه 9ثغرٓجُ علٙ ااط  ّ املٔاِ اجلْفٔ٘ع ٓية ا البخس املجْسط اطْل 

 ؟مباذا ّٖتصف ٌّس الشَ وَ حٗح ٌظاً جسٖاٌْ .أ 

 .عّدد وصادز تػرٖٛ ٌّس الشَ .ب 

 ِن ٖتعّسض ٌّس الشَ لمتبدس الشدٖد؟ ٔ ملاذا؟ .ج 

 وا أِىٗٛ ٌّس الشَ؟ .د 

 (درجة 40) :اجلنَورية العربية الصورية عدودٍا الربية و البشرية و شهِّ عليَا ما يليارشه خريطة  
ٌّس الفسات   * عريٚ األسد *دوشل       ودٍٖٛ  *  

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

 مهها

 اإلجنازات الين سصلت عليَا شورية بعد تولي الدكتور بشار األشد احلكه

 االجتماعية

 

 السياسية

 

االنفتاح الكبري 

 الستددام التقانة

 

باسرتجاع  التمسك

 األراضي العربية

 الثقافية

 

 االقتصادية

 

توطيد العالقات 

 الدولية

 

املوقف الثابت مو 

 القضايا العربية

 

تراجع نسبة 

 البطالة

 

ظهور صحف 

 وإذاعات جديدة

قيام مشاريع 

 اقتصادية كبرية

 

ارتفاع متوسط 

 دخل الفرد

 

 مهها مهها مهها


