
 

 االسي:                      االمتحان الفصلي األول                                                                                                              

  و ٌصف ساعتاُ، املدة: 600الدزجة:                                                ات  ـــــاالجتناعي                                                                                                                             
  التازيذ:                 (0200 – 0202التاسع األساسي )                                                                                                           

 :التاريــخ أواًل:

 (درجة 08) :اآلتي ثي أجب عَ األصئمةالتارخيي اقزأ الٍص 

األولجدة الالممدة لدصدياعة و اعتندا      بعد استالل فرىسا لسورية عاىت الصياعة مً صعوبات دديدد  ىتجذدة استهدار فرىسدا لدندوا        »

و املفتوح( اليت أّ ت إىل إغرام البال  بالبضائع األديبجدة  و زدمامً ٍدما مدع وددو  ىرداو مرندل نندل الصدياعة           سجاسة )الباب

 احلرف السورية اليت سافرت عدد  ودو ٍدا بسدبل الجدد املداٍر  و العكدجدة املَيجدة التَدد  الديت سدعت  سدداخ  دّول ددمر                

ف مع االخرتاعدات احلديجدة  فعندد التذدار السدوريوٌ إىل اسدتوا  أ وات       مسار الصياعة السورية عً طريل زطوير أ وازَا و التهّج

 .«ا ىتاز األوروبجة ناستوا  ىول اجلانار املجهاىجهل

( 01. وا الفهسة السئيشية لمٍص الشابل؟) 

 :(01). أنىن اجلدوه اآلتي وفل وبدأ الشبب و الٍتيجة 

 الٍتيحة الضبب اذتدث

 اغسام البالد بالبضائع األجٍبية  تساجع الصٍاعة يف سوزية

  اليد املاِسة و العكمية املٍّية اجملتّدة احلفاظ عمى الصٍاعة و احلسف الشوزية

 . )(01) ؟وا اهلدف وَ سياسة )الباب املفتوح 

 (درجة 28) :اقزأ ارتط الشوين اآلتي ثي أجب عَ األصئمة 

 

 
 

 

 (01)الشوين.ضع عٍواًٌا وٍاصبًا لمحدوه  .أ 

 (01) :و اٌكمها إىل ورقة إجابتك اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي .ب 

. ُدخمت املهٍٍة الززاعية إىل سوزية يف الكس  : 

 أ الجاوَ عظس ب التاسع عظس ز العظسوُ   الواحد و العظسوُ

. مت إدخاه ذلسك الديزه و املضدة يف العكد: 

 أ األوه ب الجاٌي ز السابع   اخلاوص

 (08) ؟وا اذتاجة اليت دفعت التحار الصتكداً اآلالت و ادتزارات .ز 

  درجة( 28) :أعد تٍظيي املعمووات الواردة يف خزيطة املفاهيي اآلتية لتشّكن ٌّصًا تارخييًا 
 

 

 

 

 

 

 

 

0951ً 

مت إدخاه حمّزك الديشه و املضخة و  0940ًعاً  يف
 كاٌت شزكة أصفز و جنار الزائد األكرب لعىمية الزي

 

بعد االصتقالل عندت الدولة على دعه و 1946عاو يف 

ً خالل القزوض و البذار و الضناد و إقامة مزاكش  الفالح م

 البرىث الشراعًة و مصاريع الزي و بياء صد الفزات

 

0921ً 

دخلت املليية الشراعًة إىل صىرية و اىدفع  و1922عاو  يف 

ً لتنىيل شق الطزق و اصتدداو وصائل ىقل  التحار و املضتثنزي

 ذديثة و معدات و جزارات سراعًة لشيادة اإلىتاد

 

 اإلجناسات اليت حككتها ٌكابات العىاه
 

حتديد صاعات 
 العىن

 و1944قاىىٌ العنل الذي أصدره فارس خىري عاو  1946اضزاب عنال اليضًخ عاو 

فزض الوقاية 
 الصحية عمى املعىن

وٍع إجاسات 
 األوووة

حتضني ظزوف 
 العىن

 سيادة األجور
ختفيض صاعات 

 العىن

وٍع تشغين 
 األحداث

 الذي يٍص عمى الذيَ طالبوا



 

اجلغرافيا  ثاٌيًا:
 درجة( 08) و اٌكمها إىل ورقة إجابتك: الصحيحة مما يأتي اخرت اإلجابة 

. الزوَ الري حيتاجْ خط الطوه لمىسوز أواً الظىص ِو: 

 أ دقيكة 15 ب  دقائل  4 ز دقيكة  60     ساعة 24

. نتمة جبمية تكع يف لواء اسهٍدزوُ تكشي إىل قشىني: جبن الٍوز و اجلبن األمحس و ِي: 

 أ جباه األواٌوض ب جباه الالذقية ز الظيذجبن    جبن قاسيوُ

 درجة( 118) :أجب عَ األصئمة اآلتية 

 درجة( 08) (:ال يكبن التصحيح بالٍفي) مما يأتي وع تصحيح اإلجابة املغموطة اثٍني فكطأجب بصح أو غمط عَ ( 0

.  لمشهاُ ِي الدائسة الٍشبيةأفضن أداة ميهَ استدداوّا لدزاسة الرتنيب العىسي و الٍوعي.  

. وَ ٌتائج احلسنة االٌتكالية لألزض تعاقب المين و الٍّاز.  

. ْالبالد الواقعة ضىَ حزوة ساعية واحدة هلا التوقيت ٌفش.  

 درجة( 11) وا أوجه الشبه و االختالف بني أخدود وارياٌا احمليطي و األخدود الٍاتخ عَ االٌهداً الضوري األفزيكي(  0
 :درجة( 08)(  فضز اآلتي ظىن عمىية دقيكة: 3

       .  .تظهن الصدوز املٍدوزة        

    . .تظهن وعاِس سطح املسيذ 
 :درجة( 11) ( حن املضألة اآلتية:4

فهي يهوُ التوقيت يف وديٍة ( طسم غسيٍتع 39)السقة الواقعة عمى خط الطوه ( صباحًا يف وديٍة 10إذا ناٌت الشاعة )

 غسيٍتع.غسب ( 6)السباط الواقعة عمى خط طوه 

 (درجة 08) .عّدد ٌتائخ حزكة األرض احملورية(  5
 درجة( 08) :حمن الٍص اآلتي ثي أجب 

 

 

 
 

. وا األسباب اليت دفعت الصني الستجىاز ويٍاء غوادز . 
. وا الٍتائج اليت تتوقع الصني احلصوه عميّا وَ ِرا االستجىاز. 

.  الصني ويٍاء غوادز يف التجازة العامليةنيف سيؤثس استجىاز. 
 (درجة 08) :ارصي خزيطة ادتىهورية العزبية الضورية وضىيًا اذتدود الربية والبحزية وثبت عميها وع التضىية وا يأتي 

 الفساتدلسى ٌّس   ،           دوظلووقع وديٍة   ،           الالذقيةووقع وديٍة 

 

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

َا التذدار  الضدده )سدماو واسدد            » دا إىل مجيداغ غدوا ر البانسدتاىل  سجداغ مادروع ت الصني أىراٍر عدا  واسدد( فكدّدمت الددعه     ودَّ

ُ إىل مجيداغ  دده           ً الهدبو   سجدح ه  ويدد ُ السدتكبال السدف ُ و صدالسجت د ما املجياغ الم  ميتام بعنل مجٍا املالل و التكين لتشسنيٍ 

ُ الصني عاو  َا و فيا م و مياآت خدمجة  ثهّ استأدرز ُ بضد  40و ملد  )2015يضه مستو عات لتشنجل البضائع و زفريغ َا ( عاو لتودجد ائع

َا قو  عاملجة َا االقتصا   عد  أى ُ إىل أوروبا معمم  بملو موقع  « .عرن   إىل ميطكة اخلدجر العربل مباشر  و مي


