
 

 االشه:                                          الثانيةالتحةيةية اذارة  امل                                                                                                                                  

 االجتناعياتماد  يف 

 :العالم٘           لدوام الظهري  (0202 – 0202)األساسي   التاسع                                                                                                                   
 الوطنية أواًل:

 درجة(  08)                                                                                 اآلتية:ضع نلنة صح أو خطأ أماو العبارات  السؤال األول:

    .االىفتاح علٙ اآلخرًٓ ٓعسز التناشو االجتناعٕ( 1

 .تصتطٔع الدّل ذبكٔل تطْرٍا باالعتناد علٙ غريٍا مً الدّل املتكدم٘( 2

 اىتنائيا الْطين.الػيٙ الجكايف َٓدد ثكافتيا ّ ( 3

 ٓبخح الكاىٌْ الدشتْرٖ يف شهل الدّل٘ ّ ىظاو احلهه فَٔا.( 4

 درجة( 08)                                                                                                       أجب عو السؤالني اآلتيني: السؤال الثاني:
                                                                                                            :أواًل: اخرت اإلجابة الصخيخة 

 أمرٓهٕ ترنٕ( -برٓطاىٕ ترنٕ     -مت شلذ لْاء اشهيدرٌّ عً الْطً األو شْرٓ٘ بتآمر:     )فرىصٕ ترنٕ    ( 1

 اجليائٕ( -التجارٖ  -اإلدارٖ  -عام٘ تعد مً قْاعد الكاىٌْ:     )الدشتْرٖ الكْاعد املتعلك٘ بإىشاء ّ تيظٔه املرافل ال( 2

 درجة( 08)                                                                               : صل القائنة )أ( مع ما يهاسبها مو القائنة )ب(:الثالثالسؤال 
 (ب) )آ(

 و احلريات العامة احلكوم القانون الدولي اخلاص
 حل اليزاعات بني الدول القانون املدني

ً األجاىب القانون الدولي العام  أحد أطراف اليزاع م
 تيظيه العالقات بني األفراد القانون الدستوري

 (ةدرج 08)                                                                                       أجب عو سؤالني فقط مو األسئلة اآلتية: :الةابعالسؤال 
  عدد اختصاصات دللض احملافظ٘.( 1

 مّٔس بني احلل العاو ّ احلل الشدصٕ.( 2

  ما ٍْ ّاجب املْاطً دباِ ٍْٓتُ الْطئ٘؟( 3

 التاريــخ :ثاىيًا

 (درجة 08) :ثه أجب عً األسئلة اآلتيةاآلتي اقرأ اليص 

اخ كافدتتاحل جاتتتات ال  تتال اطتطلم تتة للخ صفتتة ا رافتتة ج تتذ ا  طتتا   تتتا    ا جتتو      ال س تت انتتتا  الكتتتو ا اطوطاتتتات  كتتتو دتتو الدتتذمل ا د تتذ ا     تتذ   كانتت   »

  ا 2071ال دتا   درلت   ا   طب تة دصجدتة إو يتا  ة دلتا  تذ البطص تصي    ايتدال دجت         إنتاته مل  فبح  اجاتة  لح ة إلجياد تص قة  دكاندكدة ل ست  الكتتومل ف    

 .«  ال لخدة ا الثقافدةنقل  اجملتخع ا الثقافة ال صجدة  ن  صحلة الشطا ة ا اطوطاط ال اد  إو  صحلة القصا ة ا الكتاب اط خ   ا يادذت دلا  طا ص اجداة 

 .(درجات 11)  .  ضع عيْاىًا مياشبًا للّيّص 

 . درجات( 11)  «حكٔك٘ أو رأٖ»خبط الٔد: ناىت الهتب ّ املدطْطات قبل إدخال املطبع٘ تهتب 

 . قرٌ مت إدخال أّل مطبع٘ عربٔ٘ إىل شْرٓ٘؟ ّٖ  درجات( 11)يف أ

( .21. علل: أصبخت احلاج٘ ملّخ٘ إلجياد طرٓك٘ مٔهاىٔهٔ٘ ليصذ الهتب )٘درج 

( .٘ٔ21. عّدد أربع٘ فكط مً املصادر الجكاف )٘درج 

 .:ٕ(درجات 11) أننل اجلدّل اآلت 

 الهتيجة السبب

 يادذت دلا  طا ص اجداة ال لخدة ا الثقافدة 



 

 (درجة 78) :ثه أجب عً األسئلة اآلتياقرأ اخلط الزمين  

 

 
 

 

 (درجات 11ضع عيْاىًا مياشبًا للدط السمين. ) .أ 

 درجات( 5حكب. )-قرٌّ     د-عكْد     ج-ب     شيني -قّصه اجلدّل السمين إىل : أ .ب 

 درجات( 11يف أٖ عكد مً الكرٌ العشرًٓ دخلت عائش٘ دباغ اجمللض الئابٕ. ) .ج 

 (درجات 5؟ )ما مدٗ اجلدّل السمين .د 

 (درج٘ 31. )ما احلكْم اليت حصلت علَٔا املرأٗ يف اجلدّل؟ .ِ 

 درجات( 11) لالىتدابات؟عالَو ٓدّل إقرار شرط احلصْل علٙ شَادٗ ابتدائٔ٘ للرتّشح  .ّ 

 (درجة 08) :أجب عً الشؤالني اآلتيني 

(    .ٕ31. صّيف يف جدّل اجراءات اجلنَْرٓ٘ العربٔ٘ الصْرٓ٘ لدعه أبياء اجلْالٌ يف اجلدّل اآلت )٘درج 

 اجتناعي اقتصادي سياسي
   

(21. ملاذا متّصو الهٔاٌ الصَْٔىٕ باحتالل اجلْالٌ؟ )٘درج 

 درجة( 08) و اىكلَا إىل ورقة إجابتك: اخرت اإلجابة الصخيخة مما يأتي :اجلغرافيا ًا:لجثا

. ْيف اليصف الجاىٕ مً الكرٌ التاشع عشر اىدفع عشرات اآلالف مً املَاجرًٓ الصٔئني حن: 

   الشرم األمرٓهٕ ب الػرب األمرٓهٕ   الشنال األمرٓهٕ د اجليْب األمرٓهٕ

. ٘مً اخلصائص الفٔسٓائٔ٘ للرتب: 

   محْض٘ ّ قلْٓ٘ الرتب٘ ب ىصب٘ املادٗ العضْٓ٘   ىشاط الهائيات احلٔ٘ د قْاو الرتب٘)ىصٔج الرتب٘(

. ِمً حرنات املٔا: 

   حرنيت املد ّ اجلسر ب األمْاج   التٔارات البخرٓ٘ د نل ما شبل صخٔح

 (درجة 08) :اخلطأ إٌ وجد صّخحضع نلنة )صح( أو )خطأ( جباىب العبارات بعد ىكلَا , و  

. .٘ٔٓؤدٖ تآنل طبك٘ األّزٌّ إىل زٓادٗ إىتاجٔ٘ احملاصٔل السراع  

. .٘ٔٓيبع ىَر الفرات مً ٍضب٘ البخريات االشتْائ  

.  السراع٘.مً العْامل البشرٓ٘ املؤثرٗ يف « التضارٓض»مظاٍر الصطح  

 (درجة 08) :عّلل ما يلي 

 .ارتفاع الهجاف٘ الصهاىٔ٘ يف الصاحل الصْرٖ ّ الصَْل الداخلٔ٘ .أ 

 .نه فكط 6أٍنٔ٘ ىَر الصً رغه أٌ طْلُ ال ٓتجاّز  .ب 

 .نٌْ الٔاباٌ يف املرتب٘ الجاىٔ٘ عاملًٔا يف ننٔ٘ الصٔد البخرٖ .ج 

 (درجة 08) :يياسبُ مً عباراتأننل اجلدول اآلتي مبا  

 أمواج التشوىامي األمواج العادية 
  ش  جط ل الص اح ا  ص بو حجخها ا رصائصها  امليشأ

  ا ا سا  اطسطح اطائيجقاة الص اح ا دميا تها 
 طول املوجُ

  077 تبا ن حسو دخق اطداه ا  صل إو   «املشافة بني قنتني أو قاعني متتاليني»
   تغري الشرعة

 (درجة 08) :عدد أربعة فكط مً العوامل املؤثرة يف أىظنة اجلرياٌ اليَرية 
 (درجة 08) :ارسه خريطة اجلنَورية العربية الشورية حبدودٍا الربية و البخرية و سهِّ عليَا ما يلي 

 حبريٗ األشد     * ىْاعري محاِ *       مدٓي٘  درعا*  

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

 و 1921 و 1965

حصلت املرأة العربية يف سورية على حل 
 االىتخابات مشروطًا بشَادة ابتدائية

عائشة دباغ أول امرأة يف سورية و 
 الوطً العربي تدخل اجمللص الييابي

 

مياقشة حل االىتخابات للنرأة 
 العربية يف املؤمتر الشوري

 

 و 1953 و 1949

حصلت املرأة حل الوصول للييابة و 
 تصدر اجللشات و وضع الكواىني


