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 022الدرجة                                                                                         التاسع األساسي

 مادة التاريخ                                                
_________________________________________________________ 

 : خّي اآلتي ثم أجباقرأ النص التاري: أولا 

 :تي يمكن توظيفها في النص لقياس مهارات التفكير التاريخيمجموعة األسئلة ال
ما أو  ما داللة؟أو ما األفكار الفرعي ة؟ أو ما الفكرة الرئيسة للنص؟  أو  ًا للنص  ضع عنوان

قارن في أو  حل  المشكلة أو ؟ماذا تستنتج أوما اآلراء؟ و ما الحقائقأو   ثر؟أما أو   ؟هميةأ
ما المعلومات أو  ما رأيك؟أو ما الدليل؟ أو بم تفسر؟  أو صنف، أو ،ما أوجه الشبهأو  ،جدول

 اختيار من متعدد  أو المطابقة  أو صنف  - .غير ذات الصلة
 : اآلتي ثم أجب الزمنيّ  الخطالزمني أو  جدولاقرأ ال -ثانياا 

 
 
 
 
 
 

 :مكن توظيفها لقياس مهارات التفكير التاريخيسئلة التي يمجموعة األ
 ؟ ...في أي قرن وأي عقد كان حدث التي قسم وفقها الجدول الزمني؟ أو ما الوحدة الزمنية -

، أو اً ضع عنوانأو   ؟ما أهمية، أو مبدأ السبب والنتيجة أكمل الجدول اآلتي وفق للجدول الزمني 
 ما رأيك؟؟ بم تفسرأو علل أو استخلص أو  ؟ماذا تستنتجأو  ما العالقة؟أو  ثر؟ما أ أو

 : ثم أجب ةاآلتي خريطة المفاهيماقرأ : ثالثاا 
 :النّصّ  معلومات من يناسبها بما اآلتية المفاهيم خريطة أكمل 

 م م

    
 

 

 

 

 

 



 
 

 

          
 

 

        
 

 الخريطة

أعد تنظيم معلومات خريطة المفاهيم لتشكل  -أو
 .اً تاريخي   اً نص  

 
 
 
 
 
 

 : اقرأ الخريطة اآلتية ثم أجب أو
صغ المعلومات الواردة في الخريطة أو  استخلص أو  حدد موقع

 .لتشكل نصًا تاريخي اً 

 
 
 
 .يمكن استخدام صيغة أي سؤال ورد في الكتاب ضمن الختبار: مالحظة

................................................. 
 انتهت األسئلة

 

 
 

 

 

 

 

 



 التاسع األساسي                   الصف                                     مادة التاريخ 
 درجة( 07)اقرأ النّص التاريخّي اآلتي، ثّم أجب: أواًل: 

"كان من الطبيعّي أن يكون لظهور المطابع دورًا كبيرًا في تطّور الحياة العلمّية والثقافّية كتب المؤّرخ محّمد كرد علي: 
في نفوسهم روحًا ، غرست م وأجمل مدرسة للناسكانت خير معلّ ظهرت نتيجة لذلك الجرائد والصحف التي في سورية، فقد 

ن ال عًة؛ وطنيّ   وقوانين المشرعين هااألمم وسياسات، وتاريخ حياة لألحفاد دون األخذ من سيرة األجدادرَّفتهم تاريخهم المجيد، وا 
مكانّية و وخطر المحتلين،   شرط أال يلغي الشخصّية الوطنّية". الحديثة  االقتباس من المدنيةا 

 ما الفكرة الرئيسة للنّص؟ -1
 ما النقاط الدالة في النّص على األفكار اآلتية:  -2

 تثقيف الناس  مدرسة وطنّية المطابع التمّسك بالتراث محاربة الجهل
............... ............... ..................... ...................... 

 ما الصفات التي يجب أن يتمتع بها الصحفي لمزاولة العمل في الصحافة؟ -3
 درجة( 07الجدول الزمنّي اآلتي ثم أجب: )اقرأ ثانيًا: 

 
 
 
 
 
 
 :وكلمة غلط أمام العبارة المغلوطةصح أمام العبارة الصحيحة كلمة ضع  -1

 هي: عقود. الجدول الزمنيّ  على أساسهاتي قّسم الوحدة الزمنّية ال -أ     
 كانت الثورة السورّية الكبرى في العقد الخامس من القرن التاسع عشر الميالدي. -ب     

 : بسبب ونتيجة لكل حدثأكمل الجدول اآلتي  -2
 النتيجة         السبب           الحدث 

 ..................... ..................... م1111ثورة الشيخ صالح العلي عام 
 .................... ..................... 1121عام  معركة ميسلون

 .................... ....................  م(1121-1121) الثورة السورية الكبرى
 درجة( 07): أكمل خريطة المفاهيم اآلتيةاقرأ النص التاريخّي اآلتي، ثّم ثالثًا: 
، وبقيت أدوات الزراعة على حالها ة في أثناء االحتالل العثمانيّ استمّرت سيطرة النظام اإلقطاعّي على األراضي الزراعيّ      

حين، لاّل أّن هذا لم يمنع من وجود لنتا  زراعّي متنّو  كزراعة ة من معاناة الفاّل لقديم، وزادت الحروب واالضطرابات الداخليّ ا
 .م والعنب والزيتون، وشجرة التوتالقطن والسمس

 
 
 

 
 
 
 

 ئلةانتهت األس

 في أثناء االحتالل العثمانيّ  الزراعة

 الزراعات .....2... ....1...

 تنوعت: بقيت األدوات: سيطر عليها: 

 بين:

...3.... ....4..... ...0.... 

قام الشيخ صالح العلي بمقاومة 
م 1111فرنسي عام االحتالل ال

وألحق الهزيمة بالفرنسيين، وقد 
 شاركت النساء بالثورة.

 

ة العربية وعلى الرغم من قبول ار للحكومنذلجه غورو و 
نذار لال لن وزير الحربية يوسف العظمة أكمل اإل

م بدأت 1121االستعدادات الحربية وفي صبيحة عام 
المعركة واستشهد عدد كبير وفي مقدمتهم يوسف العظمة 

 .ونتيجة تفوق الفرنسيين انتهت المعركة

م 1121الثورة السورية الكبرى عام 
قامت لمواجهة االحتالل الفرنسي، 

انطلقت من جبل العرب بقيادة سلطان 
باشا األطرش وامتدت الثورة للى دمشق 

 وغوطتها.

 م9191 م9191

 

 

 

 

 

 

تم التحميل من موقع علوم للجميع 

https://www.3lom4all.com 



            مادة التاريخالتاسع األساسي             الصف         سلم تصحيح 
 درجة( 07)اقرأ النّص التاريخّي اآلتي، ثّم أجب؟  أواًل: 
 ما الفكرة الرئيسة للنّص؟ -1

 اإلجابة: 
 .دور المطابع -
 .الصحف في تطور المجتمع دور -
 انتشار الثقافة. -
 للى ذلك.ير أو كّل ما يش -

 )اإلجابة الصحيحة عشر درجات(
 ما النقاط الدالة في النّص على األفكار اآلتية؟ -2

 تثقيف الناس مدرسة وطنّية المطابع التمّسك بالتراث محاربة الجهل
تطّور الحياة العلمّية  -

 .والثقافّية في سورية
 .األخذ من سيرة األجداد -
 عرفتهم تاريخهم المجيد. -

الجرائد والصحف  -
التي كانت خير معّلم 

 .وأجمل مدرسة للناس

مكانّية االقتباس من المدنية  - وا 
الحديثة شرط أال يلغي الشخصّية 

 .تاريخ األمم - .الوطنّية
 عشر درجات(يكتفى بفكرة في كل حقل ولها )

 لعمل في الصحافة؟ما الصفات التي يجب أن يتمتع بها الصحفي لمزاولة ا -3
 اإلجابة: 

 المصداقية أو الموضوعية  -
 عدم التعصب لألفكار -
 .نقل األفكار كما حدثت -
  .حتكاك بالناساال -

 (درجاتعشر ا مبفكرتين لكل منه )يكتفى
 درجة( 07ثانيًا: اقرأ الجدول الزمنّي اآلتي ثم أجب: ) 
 :مغلوطةم العبارة الأماغلط  كلمةصح أمام العبارة الصحيحة و كلمة ضع  -1

 عقود. الوحدة الزمنّية التي قّسم على أساسها الجدول الزمنّي هي -أ
 صح: اإلجابة

 كانت الثورة السورّية الكبرى في العقد الخامس من القرن التاسع عشر الميالدي.  -ب
 خطأ: اإلجابة

 ()لكل إجابة عشر درجات
 درجة( 47): بسبب ونتيجة لكل حدثأكمل الجدول اآلتي  -2

 النتيجة السبب لحدث ا
ثورة الشيخ صالح العلي 

 م1111عام 
 .حتالل الفرنسيلمواجهة اال - -
أو لتحرير الساحل السوري من  -

 الفرنسيين.

 .كبدت الفرنسين خسائر كبيرة - -
 .ازدياد الوعي الوطني أو -

 

 

 

 

 

 



  .حتالل الفرنسيلمواجهة اال - - م1121عام معركة ميسلون 
  إلنذار غورو.رفضًا أو  - -
  .حتالل الفرنسيلال اً رفض أو - -

  .استشهد عدد كبير  -
 .استشهاد يوسف العظمة أو -
-  

 الثورة السورية الكبرى 
 م(1121-1121)

 .قامت لمواجهة االحتالل الفرنسي -
 .الل الفرنسيرفض سياسة االحت أو -

  ها.كل نحاء سوريةأامتداد الثورة في  -
 .كبدت الفرنسين خسائر كبيرة أو -
 .ازدياد الوعي الوطني والقومي أو -

  عشر درجات()لكل سبب وكل نتيجة 
 درجة( 07: )أكمل خريطة المفاهيم اآلتيةاقرأ النص التاريخّي اآلتي، ثّم : ثالثاً 

 الجابة:  ا
  .النظام االقطاعي  -1
  .على حالها القديم -2
 زيتون. -3
 .توت -4
 سمسم. -1

 لكل فراغ عشر درجات()
____________________ 

 انتهى السلم
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