
 

 االضه:                                          التحةيةية األوىلاذارة  امل                                                                                                                                  

 و اجلغةافيا تاريـخيف مادتي ال

 044:الدزج٘                  (0200 – 0202)األساسي   التاسع                                                                                                                                                 
 التاريــخ أواًل:

 (درجة 08) :ثه أجب عً األسئلة اآلتية التارخيياقرأ اليص 

سااعت ا قوىاالو قول يف اان ء االيفااعى قفرااي ل قوية إاار وإاالت ن عي تااات الاااعت ااا   ال قفساايى ل قوإ عساار  عفساايى ل قف ي ااع             »

عة قملالق يف  وذا ق  اع ا ا ف وييار      وقملبع تة عي  مل ان قوي ايف ت وقوييال ة  لاه ا لاع قوإاب   ويفمال قف ي اع  قوال ت وتاات  إايلو ر ا            

قحليعت قو    عن تي إًع سع ىًع ولحكل ن و عيبًع وةي س غةان جتعتة   شق اى    ع عي ع ع ن الة عت صيفع  ن و يف ان  لاه اساعل  وار     

 .«ر  ث ووضت تسلم مجة  ن  له  ع  ة محع ن قو يفع ن قول يف ن و ىع ان قوبضعيت قألجيفب ن  ل ف  يفعى صيفع ن حمل ن 

 .دزج٘(04الفسعٔ٘ يف اليص؟                                                                       ) زما األفها . 

 .                                                                     دزج٘(04)اذنس حكٔكتني ّزدتا يف اليص؟ . 

 .دزج٘(34)لدعه ّتطْٓس االقتصاد الطْزٖ؟                 بني االفهاز اليت طسحَا لطفٕ احلفاز . 

 .                                                         دزج٘(14)مب تفطس مْقف لطفٕ احلفاز جتاِ ّطيُ؟ . 

 (درجة 68) :الزمين اآلتي ثه أجب عً األسئلةاقرأ اخلط  

 

 

 

 

 درجة( 08) و اىكلَا إىل ورقة إجابتك: اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي .أ 

. ٍٕ الْحدٗ الصمئ٘ اليت قّطه علٙ أضاضَا اخلط الصمين: 

 ا عكْد  ب قسٌّ ج ألفٔ٘   أعْاو

. أىشا مصسف ضْزٓ٘ املسنصٖ يف العكد: 

 ا األّل   ب السابع   ج الجالح     اخلامظ

  درجة( 08) :أكنل اجلدول اآلتي وفل مبدأ الشبب واليتيحة .ب 

 اليتيحة الشبب احلدث
   و1204إقساز الفسىو الفسىطٕ عاو 

   و1201اعتناد  اللريٗ عنل٘ متداّل٘ عاو 

 (درجة 68) :أعد تيظيه خريطة املفاٍيه اآلتية لتشكل ىصًا تارخييًا 

 

 

 و 1204 و1253

 و 1946

 
 و 1920 و 1953

ورقيي  أقر ىكد  و1920بعد احتالل فرىشا لشوريا  عاو 
الفرىشييي لييألك أخييأ    جديييد علييا اسيياض الفرىييك  

 مع تكلب قينة الفرىك الفرىشي االسعار تتكلب

بعد حصول سورية علا استكالهلا عاو 
أصبحت اللرية الشورية العنلة  و1946

 املتداولة يف البالد

املصرف املركزي  و أىشا1953يف عاو 
  لشوريا             

 تسابكت الدول األوروبية للحصول على االمتيازات

 بودف

 منحوه تسويالت جتارية

 أجلمن 

 تشكيل حماكه جتارية إعفائوه من الضرائب

 ضنان محايتوه تشجيع رعاياهه على اإلقامة استثنار أمواهله



 

 اجلغرافيا  ثاىيًا:

 (درجة 08) :و اىكلَا إىل ورقة إجابتك اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي 

. تطنٔ٘ نْنب املسٓذ بالهْنب األمحس بطبب: 

 ا أناضٔد احلدٓد ب اليرتّجني ج ثاىٕ اّنطٔد الهسبٌْ   صحٔح لنل ما ضب

. ٘تشهلت حبريٗ طربٓ٘ ّالبحس املٔت ىتٔج: 

االلتْاٛات 

 ّاالىهطازات
  

االىَداو الطْزٖ 

 اإلفسٓكٕ
 ا الربانني الصالشل ّ ب احلسن٘ األلبٔ٘ ج

 .د (30 امصاخل،  .د10. د ، الرابع 20. د ، الثالث 20. د ، الثاىي 30)االول درجا (        110: )أجب عً األسئلة اآلتية  
 (درجة 08) :(ال يكبل التصحيح باليفي) أجب بصح أو غلط عً اثيني فكط مما يأتي مع تصحيح اإلجابة املغلوطة( 1

. ٖيف االىكالب الشتْٖ الشنالٕ ٓهٌْ اللٔل أطْل مً اليَاز عيد مداز اجلد.  

. ٘ناٌ ضَل العنل عبازٗ عً دلنْع٘ مطتيكعات حتْلت بعد جتفٔفَا إىل مياطل شزاعٔ٘ ٍام.  

. ٗحئط باملسٓذ غالف جْٖ زقٔل جدًا ذّ نجاف٘ ميدفض٘ بطبب اخنفاض دزج٘ احلساز.  

 (درجة 08) علنية دقيكة: فشر اآلتي ظنل(  2

.  .تشهل الفصْل األزبع٘ يف املسٓذ 
. .ٖتشهل خيدم مازٓاىا يف احملٔط اهلاد 

 (درجة 08) قارٌ بني اجلبال البحرية واجلبال الكارية مً حيث ) الشكل ، سبب التشكل((  3
 (درجات 08) استخدو االدوا  املياسبة لكل مً الظواٍر اآلتية.(  4

 الشكً العشوائي اىتشار مرض الكوروىا اجنراف الرتبة الغابا اىتشار حرائل 
    

 (درجة 08) حل املشألة اآلتية:( 5

( صباحًا 7( شسم غسٓيتش فطتهٌْ الطاع٘ يف تْىظ )04( صباحًا يف مدٓي٘ مه٘ اليت تكع علٙ خط )2إذا ناىت الطاع٘ )

 علٙ أٖ خط طْل تكع مدٓي٘ تْىظ الْاقع٘ شسقٕ غسٓيتش.

 (درجة 08) :حلل اليص اآلتي ثه أجب 
 

 

 
 

 

  :ّعًا هلرِ امليطك٘ مبٔيًا ما ٓلٕاقرتح مشس

 ) ىْع املشسّع  ، مكْمات املشسّع  ، فْاٜد املشسّع ، الشسّط لٔهٌْ املشسّع صدٓل البٔٝ٘(

 (درجة 08) :ارسه خريطة اجلنَورية العربية الشورية مشنيًا احلدود الربية والبحرية وثبت عليَا مع التشنية ما يأتي 
،   ٕدلسٚ ىَس العاص          مْقع مدٓي٘ حلب 

 **انتهت األسئلة**

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

متيلك  ل ة قوى  لل قولق ان ء  يفي ف قوية ق قولقص        يفيت  ع  عل و   عف الضاعت ر    ن ء   ة  لق ت  ن  »

قخلضااةقى قملم اااة وقوة ل اان قحل    اان وقوكلإاا ن قحللقت اان   قمليفيىاان وايااروف تساال  عان ء قمليفيىاان  اان قو اا لت قوػضااعت ن قملعت  اان 

واشك  خع عت قحل     إيلو  يػري  ن قوإمع ن وقويفل  ن ء  ع ا ة ذا ف قوةسال عت و يم اا  اعويػريقت قوإاة ان  عفجتاعذ         

 « .قألاىر وقوشع لور وقويػري قوي تجير  ن  لع عي  خة  ن قخلع عت او عي ص لت  ل لن قحمليلو قحل    


