
 1صفحة  ة مناطك غزة التعلٌمٌةاالجتماعً للصف السادس  إعداد معلمو الدرسات االجتماعٌةمادة تدرٌبٌة لإلختبارات النهائٌة لمادة الدراسات 
 

 

 منبرج اختببراث
 نهاٌة الفصل األول

 

 انذراصبث االجتًبعٍت/ ملبدة 
 

  األساسًالسادسللصف 

 

 2018-2017نهعبو انذراصً 
معلمو الدراسات االجتماعٌة فً منطمة غزة / إعداد 

 التعلٌمٌة

 

 :إشراف املختض انرتبىي 

 فرٌذ أمحذ.أ
 

 

 



 2صفحة  ة مناطك غزة التعلٌمٌةاالجتماعً للصف السادس  إعداد معلمو الدرسات االجتماعٌةمادة تدرٌبٌة لإلختبارات النهائٌة لمادة الدراسات 
 

  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 
  

  الموحداألولاختبار نهاٌة الفصل الدراسً      مـــركز التـــطوٌـــــر التربــــوي
 2018-2017  للعام الدراسً ---------للصف      وحـــــــــــــدة الـتــــــمـٌـــــٌـــــم 

   :..................................................   المدرسة المواد االجتماعٌة:     الـــمـــــــــادة

 :   الدرجة ساعتان:     زمن االختبار

 الصباحٌة:     الــــفــتـــــرة
 40  :......الشعبة:............................................................ ة /اسم الطالب

 ( درجبث10 ):                                               اخرت اإلجببت انظذٍذت ممب بني انقىصني / انضؤال األول 

  :الوٌاطق الري ذسقظ عليها األهطار الوىسويح الصيفيح في شثه الجزيرج العرتيح هي  .1
 .انًُاطك انششلٛح .  انضاحم انغشتٙ        د.  انًٍٛ                  ج. انًُاطك انشًانٛح         ب. أ

 16ص :حذثد هعركح عيي جالىخ سٌح  .2

 .و 1460.  و                  د1360. و             ج1260.  و                    ب1160. أ
  :جويع ها يلي هي هصادر الوعرفح الجغرافيح الرقليذيح ها عذا  .3

انذساصاخ . انظٕس انجٕٚح          د. انخشائظ               ج. انشحالخ                   ب. أ

 .انًٛذاَٛح  
  :هي قارج أسيا................... ذقع تالد الشام في الجهح  .4

 .انشًانٛح  . انجُٕتٛح                  د. انششلٛح                ج. انغشتٛح                     ب. أ
  :يذل اللىى األخضر في الخريطح علً   .5

 .انٓضاب . انظحاس٘               د. انضٕٓل                ج. انجثال                       ب.أ
  :أول هي أوجذ الساعح الشوسيح هن  .6

 .انكُعإٌَٛ . انثاتهٌٕٛ                  د. األكادٌٕٚ             ج. انضٕيشٌٕٚ                ب. أ
  :يحذ جوهىريح هصر العرتيح هي جهح الجٌىب  .7

 .فهضطٍٛ  . نٛثٛا                       د. انضٕداٌ                ج. األسدٌ                     ب. أ
  :جويع ها يلي هي الوصادر الراريخيح الوكرىتح ها عذا  .8

 انكرة انضًأٚح. انظحف ٔانًجالخ    د. انًزكشاخ انشخظٛح  ج. انشٔاٚح انشفٕٚح           ب. أ
  :يذلٌا علً ًىع الوعلىهاخ الوىجىدج علً الخريطح  .9

 .يمٛاس انشصى .  عُٕاٌ انخشٚطح        د. اإلطاس                   ج. انًحرٕٖ                   ب. أ

  :عاصوح هولكح هعيي هي . 10

 .لشَأ .  سٚذاٌ                    د. ٚثشب                    ج. يأسب                      ب.      أ

 

  ( درجبث5):          دضب يب ٌنبصبهب ين عببراث  (ال)او  (بنعى)أجب / انضؤال انثبنً 

 .و1948طذس اإلعالٌ انعانًٙ نحمٕق اإلَضاٌ صُح   (    ) -1

 .يٍ انخشائظ انثششٚح ، خشائظ انرضاسٚش ٔانًضطحاخ انًائٛح (    ) -2

 .اذحذخ انًذٌ انكُعاَٛح فٙ دٔنح يشكزٚح ٔاحذج (    ) -3
 .خضد أسع كُعاٌ نضٛطشج انفشاعُح ٔاألشٕسٍٚٛ ٔانفشس  (    ) -4
 .ٚظة َٓش انُٛم فٙ انثحش األحًش  (    ) -5
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  ( درجبث5)   :اكتب يب تذل عهٍه انعببراث انتبنٍت/ انضؤال انثبنث 

ِٕ ٔفماً نًمٛاس سصى يعٍٛ (            ) .1  .سصى ذٕضٛحٙ نضطح األسع أٔ نجزء يُّ عهٗ صطح يضر
 .ْٕ يا ٚكرثّ انشخض عٍ حٛاذّ أٔ حٛاج غٛشِ أٔ عٍ انرجاسب انضاتمح (            ) .2
 .ْٙ يضاحح يٍ انٛاتضح ذحٛظ تٓا انًٛاِ يٍ ثالز جٓاخ فمظ (            ) .3
 .اصى أطهك عهٗ اٜسايٌٕٛ تعذ اعرُالٓى انًضٛحٛح (            ) .4
 إحذٖ حضاساخ انعشاق ٔلايد تاتركاس انكراتح انًضًاسٚح ٔطُعٕا األخراص (            ) .5

 

 ( درجبث4 ):                أقرأ اننض انتبيل ثى اجب عن األصئهت انتً تهٍه : انضؤال انرابع 

حثا هللا أسع كُعاٌ تًٕلع يرًٛز ، فراسجً ٚكٌٕ َعًحً ألَّ ٚرحكى فٙ انطشق انشئٛضٛح تٍٛ حضاساخ أصٛا  )

 .(ٔأفشٚمٛا ٔأٔسٔتا ، ٔذاسج ٚكٌٕ َمًح ، يا جعهٓا يطًعاً نمٕٖ االصرعًاس يُز فجش انراسٚخ حرٗ ٔلرُا ْزا

 كى ْٙ انمٕٖ االصرعًاسٚح انرٙ صٛطشخ عهٗ فهضطٍٛ حذٚثاً ؟ .1

. ................................................................................................. 

 تٍٛ أثش االحرالل انظَٕٓٛٙ عهٗ عاللح فهضطٍٛ يع انذٔل انعشتٛح ٔانعانى ؟  .2

. ................................................................................................. 

 

  ( درجبث5)طذخ يب حتته خط ين انعببراث انتبنٍت                                 / انضؤال اخلبيش 

 .حويرذعرثش تهمٛش أشٓش يهٕن يًهكح   (                       ) .1

 .م2000حذثد االَرفاضح انفهضطُٛٛح األٔنٗ عاو   (                       ) .2

 ْٕ انُضثح تٍٛ انًضافح عهٗ انخشٚطح ٔيا ٚماتهٓا يٍ يضافح حمٛمٛح الوحرىي )                       (   .3
 8ص.عهٗ األسع

 .فلسطييٕٚجذ جثم عجهٌٕ فٙ   (                       ) .4
 .ىاألهىرييٚعرثش صشجٌٕ األٔل يٍ أشٓش يهٕن  (                       ) .5

 

 ( درجبث4 ):                                                                  اجب عن األصئهت انتبنٍت : انضؤال انضبدس 

 / بم تفسر  .6
 .اصرخذاو االحرالل انظَٕٓٛٙ األصًاء انكُعاَٛح نًضرٕطُاذّ- 1

 / ........................................................................................  .     السثة 

 

 : ها الٌريجح الوررذثح علً . ب

 .انرطٕس انضشٚع انز٘ حظم فٙ انعانى تانُضثح نًظادس انًعشفح انجغشافٛح - 1
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/ ........................................................................................  . الٌريجح 

 

 .يحأالخ االحرالل انًضرًشج فٙ ذزٚٛف انراسٚخ ٔانرشاز انفهضطُٛٙ/ اقررح حالً لوشكلح .      ج

...........................................................................................................     

 ...........................................................................................................    

 

( ذرًٛز شثّ انجزٚشج انعشتٛح تًٕلع جغشافٙ يٓى ، جعهٓا راخ يٕلع حضاس٘ ٔذجاس٘ يًٛز ).       د

 أثثد صحح العثارج الساتقح 

....................................................................................................................(       

....................................................................................................................       ) 

 

 ( درجبث5):   اكتب يب تشري انٍه األرقبو عهى اخلرٌطت انتبنٍت: انضؤال انضببع

 .....................دولة  .1

 .....................البحر .2

 ...................هضبة  .3

 .....................جبال  .4

 ....................سهول .5
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 5صفحة  ة مناطك غزة التعلٌمٌةاالجتماعً للصف السادس  إعداد معلمو الدرسات االجتماعٌةمادة تدرٌبٌة لإلختبارات النهائٌة لمادة الدراسات 
 

  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 
  

  الموحداألولاختبار نهاٌة الفصل الدراسً      مـــركز التـــطوٌـــــر التربــــوي
 2018-2017  للعام الدراسً ---------للصف      وحـــــــــــــدة الـتــــــمـٌـــــٌـــــم 

   :..................................................   المدرسة المواد االجتماعٌة:     الـــمـــــــــادة

 :   الدرجة ساعتان:     زمن االختبار

 الصباحٌة:     الــــفــتـــــرة
 40  :......الشعبة:............................................................ ة /اسم الطالب

  درجبث10:                                                  اخرت االجببت انظذٍذت ممب بني انقىصني : انضؤال األول 

 :  جمٌع ما ٌلً من مصادر المعرفة الجغرافٌة والتملٌدٌة ما عدا .1

 الدراسات المٌدانٌة الرحالت. المركبات الفضائٌة                      ج. الخرائط                            ب. أ

 : لممالن الٌمن الثالث " التارٌخً " الترتٌب الزمنً  .2

 حمٌر,سبؤ,معٌن. سبؤ                         ج,معٌن, حمٌر. معٌن,حمٌر                 ب, سبؤ.  أ

 :  لمارة آسٌا .............. تمع شبه الجزٌرة العربٌة فً الجهة  .3

 الجنوبٌة. الشمالٌة الغربٌة                 د. الشرلٌة                 ج. الجنوبٌة الغربٌة                  ب.  أ

 .................تتكون بالد الشام من األردن و .4

 جمٌع ما ذكر. فلسطٌن                          د. لبنان                    ج. سورٌا                             ب.  أ

 :ما النتٌجة المترتبة على وفرة المٌاه والتربة الخصبة فً بالد الشام  .5

 تنوع الغطاء النباتً. تنوع مظاهر السطح      د. تنوع المعادن           ج. تنوع المناخ                        ب. أ

 عرفت الكتابة المصرٌة باسم الكتابة .6

 لٌس مما سبك. العربٌة                          د. الهٌروغلٌفٌة            ج. المسمارٌة                         ب.  أ

 .كم مربع .......... تبلغ مساحة فلسطٌن تمرٌباً  .7

  إلف كم مربع28.  ألف كم مربع           د27.  ألف كم مربع      ج26.  ألف كم مربع                  ب25. أ

 : من الحضارات التً اتخذت من بالد الشام مستمراً لها .8

ً ,أ. األكادٌة                          د. الغساسنة               ج. الكنعانٌة                            ب.  أ  ب معا

 :من أكبر دول شبه الجزٌرة العربٌة ................ تعتبر .9

 ُعمان. لطر                              د. اإلمارات               ج. السعودٌة                            ب. أ

 : ٌغلب على مناخ شبه الجزٌرة العربٌة الطابع.10

 لٌس مما سبك. المعتدل                          د. شبه الصحراوي       ج. الصحراوي                         ب.      أ

  درجبث5:                                                    أيبو انعببراث انتبنٍت (X)او (/)ضع عاليت :انضؤال انثبنً 

 . ٌسعى االحتالل لطمس الهوٌة الفلسطٌنٌة وتزوٌر تارٌخها وممدساتها (   ) .1

 ٌحٌط الجزٌرة الماء من ثالث جهات  (   ) .2

 . الهدف األوحد للرحالت التعلٌمٌة هو التعلم (   ) .3

 .تحالف المناذرة مع اإلمبراطورٌة الرومانٌة  (   ) .4

 .صنع المصرٌون الورق من نبات البردى (   ) .5

  درجبث5:                                                            اكتب يب تذل عهٍه انعببراث اَتٍت: انضؤال انثبنث

 . تغٌٌر اإلنسان مكان إلامته بشكل مإلت أو دائم {...................} .1

 . رسم توضٌحً لسطح األرض أو جزء منه وفماً لممٌاس رسم معٌن {...................} .2

 . مجموعة لواعد عامة ملزمة تنظم العاللات بٌن المواطنٌن فً المجتمع {...................} .3

 . ما أنجزه اإلنسان نتٌجة الستمراره فً المرى والمدن {...................} .4
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 . ما ٌتحدث به اإلنسان وٌروٌه من إحداث عاشها وشاهدها  {...................} .5

 :اقرأ اننض انتبرخيً ثى أجب عن األصئهت انتبنٍت:  انضؤال انرابع

هجرة المبائل العربٌة من موطنها األصلً إلى : شهدت البشرٌة وال زالت هجرات لجماعات بشرٌة مختلفة مثل " 

 من وطنهم إلى نوتهجٌر الفلسطٌنًٌ, وهجرة األوربٌٌن فً العصور الحدٌثة على األمرٌكٌتٌن, المناطك المجاورة 

 ...."1967 – 1948الدول المجاورة والشتات من عامً 

 هل ما زالت البشرٌة تشهد هجرات شتى متنوعة؟ .1

................................................................................................................................

. 

 اذكر ثالث أمثلة لهجرات الجماعات البشرٌة؟ .2

................................................................................................................................ 

 متى شهد الشعب الفلسطٌنً تهجٌر لسري إلى دول الشتات؟ .3

................................................................................................................................

. 

 علل ذلن؟" تهجٌر " وعند ذكر الشعب الفلسطٌنً وردت كلمة  " هجرة"كما تالحظ ذكر النص كلمة  .4

................................................................................................................................

. 

  درجبث5:                                                                   طذخ اخلطأ يف اجلًم انتبنٍت: انضؤال اخلبيش

                }....................{ 1950صدر لانون حموق اإلنسان عن األمم المتحدة عام  (1

                     }....................{ شان بٌتأطلك الٌبوسٌون على عاصمتهم المدس اسم  (2

  {.....................} على الزمن واألحداث التً ولعت بعد مٌالد المسٌح    م.قٌدل الرمز  (3

  {.....................}ألدم ممالن الٌمن  وعاصمتها لرناو                     سبأكانت مملكة  (4

        }.....................{ لكلدانٌناٌعتبر حمورانً أبو المانون فً بالد الرافدٌن من ملون  (5

 : اركر انضبب-:  انضؤال انضبدس

 . لٌام حضارات شبه الجزٌرة العربٌة

.................................................................................................................................... 

 :                                                                                   يب اننتٍجت املرتتبت عهى

 إٌمان المصرٌون بالحٌاة بعد الموت 

 .................................................................................................................................... 

 

 .   يشكهت وقضٍت انالجئني انفهضطٍنني : اقرتح دالً 

................................................................................................................................ 

 :                                                                                             اكتب رصبنت إىل

فً سٌطرتها على الموارد " الصهٌونٌة " اكتب رسالة لرئٌس األمم المتحدة تتحدث فٌها عن السٌاسة اإلسرائٌلٌة 

 .  الطبٌعٌة الفلسطٌنٌة
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....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.......... 

 

 

 انظر خلرٌطت انىطن انعربً ثى أجب عهى األصئهت انتبنٍت:                                                     

  درجات5

 :....................لارة (1

 :................المحٌط (2

 :............... البحر (3

لارة نشؤت فٌها حضارة مصر وشمال  (4

 ..............أفرٌمٌا

تمثل اكبر دول شبه الجزٌرة  (5

 ...................العربٌة
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  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 
  

  الموحداألولاختبار نهاٌة الفصل الدراسً      مـــركز التـــطوٌـــــر التربــــوي
 2018-2017  للعام الدراسً ---------للصف      وحـــــــــــــدة الـتــــــمـٌـــــٌـــــم 

   :..................................................   المدرسة المواد االجتماعٌة:     الـــمـــــــــادة

 :   الدرجة ساعتان:     زمن االختبار

 الصباحٌة:     الــــفــتـــــرة
 40  :......الشعبة:............................................................ ة /اسم الطالب

 :اخرت اإلجببت انظذٍذت : انضؤال األول 

 : من عشاصخ الخخيطة -1
 جسيع ما ذكر . السحتهي                      ج. عشهان الخريظة                     ب. أ

 :ما اسم السسمكة التي حكستيا السمكة بمقيذ  -2
 معين  . حسير                         ج. سبأ                               ب.  أ

 :في أي جية تقع شبو الجديخة العخبية بالشدبة لقارة أسيا -3
 الجشهبية الذرقية . الجشهبية الغربية                ج. الذسالية الغربية                  ب.   أ

 :من الخخائط البذخية خخيطة  -4
 الدياسية . السدظحات السائية             ج. تهزيع التزاريس                   ب. أ

 :من دول بالد الذام  -5
 فمدظين . مرر                         ج. اليسن                             ب.  أ

 :اتجاه الديم في الخخيطة  -6
 الذرق . الغرب                        ج. الذسال                             ب. أ

 :الذخص الحي يكتب عن حياتو أو عن حياة غيخه ىي  -7
 السذكرات الذخرية. اآلثار                         ج. الهثائق                            ب. أ

 :اإلعالن العالسي لحقهق اإلندان صجر عن األمم الستحجة عام -8
 1968.                        ج1958.                             ب1948.  أ

 :تقع مرخ في الجية الذسالية الغخبية من قارة  -9
 أوروبا. إفريقيا                        ج. أسيا                               ب.  أ
: سسيت الكتابة السرخية بالكتابة  -10
 الييروغميفية. البابمية                        ج. السدسارية                           ب.        أ

 :                        ضع عاليت طخ او خطب ايبو انعببراث االتٍت : انضؤال انثبنً 

 .من السرادر التقميدية الرهر الجهية والفزائية ( ) -1
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 . عمي اإلحداث التي وقعت بعد ميالد الديد السديح عميو الدالم (م)يدل الرمز (  ) -2
 .مديشة قرطاجة أسديا السرريهن في تهنس (  ) -3
 . الرهر الفزائية تمتقط بهساطة قسر صشاعي من ارتفاع مشخفض(  ) -4
 . عرف البابميهن وقت الخدهف والكدهف وقدسها الدشة إلى اثشي عذر شير (  ) -5

 ( درجبث 5)اكتب يب تذل عهٍه انعببراث انتبنٍت                                     : انضؤال انثبنث 

 .أول قهانين في بالد الرافدين ومن أقدم الذرائع السمتهبة في التاريي البذري  (               ) -1
رسم تهضيحي لدظح األرض أو لجزء مشو عمي سظح مدته ، وفقا لسقياس  (               ) -2

 .رسم معين
ىي الرقعة الجغرافية التي تستد من البحر الستهسط غربا حتى نير األردن شرقا  (               ) -3

 . كيمهمتر مربع27000وتبمغ مداحتيا 
 .ىي الهسائل التي يسمن من خالليا الحرهل عمي معمهمات عن الساضي (               ) -4
قبائل جاؤوا من شبو الجزيرة العربية في القرن الدادس قبل السيالد واتخذوا  (               ) -5

 .البتراء عاصسة ليم
 انضؤال انرابع اقرا اننض انتبرخيً واجب عن االصئهت انتبنٍت 

حيث كانت قهافميم تديخ جشهبا حتى اليسن , سمك الكشعانيهن في تجارتيم محاور تجارية ميسة " 
فكانها , وغخبا مع السرخيين , وشساال حتى أرميشيا , واتجيت شخقا مع بابل , وحزخمهت وعسان 

 "ويحزخونو ليم من وراء البحار , يشقمهن ليم كل ما يحتاجهنو 
 اذكر ثالثة دول ارتبظت مع الكشعانيين بعالقات تجارية -1

1-  ...........................2 ............................ -3................... - 
 . أوصف العالقة بين فمدظين مع الدول العربية التي تجاورىا حاليا  -2

................................................................... 
 :                                     طذخ اخلطأ يف اجلًم انتبنٍت : انضؤال اخلبيش 

 .من دول بالد الذام لبشان ومرر وسهريا وفمدظين(            ) -1
الدوريات ىي التي تزم األوراق الرسسية الخاصة والعامة مثل الكهاشين األراضي  (            ) -2

 .وجهازات الدفر 
 .مفتاح الخريظة ىه الخط الذي يحيط بالخريظة و يحدد محتهياتيا(           )  -3
 .سسيت العراق ببالد الرافدين ندبة الى نيري دجمة والشيل (            ) -4
 .وصف السؤرخ اليهناني ىيرودوت مرر بقهلو مرر ىبة الشيل (           )  -5
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 :أجب عن األصئهت انتبنٍت : انضؤال انضبدس 

 :   اذكخ الدبب –أ 
 لساذا يدتيدف االحتالل الرييهني تاريخشا ووجهدنا   -1

 : ...................................................... الدبب 
 لساذا قام األنباط ببشاء الددود والخزانات     -2

 ...........................................................الدبب 
 :ما الشتيجة الستختبة عمي - ب

 وقهع شبو الجزيرة العربية بالقرب من السدظحات السائية   -1
 : ......................................................الشتيجة 

   1948تيجير الفمدظيشيين من وطشيم فمدظين عام  -2
 : ......................................................الشتيجة 

 اقتخح طخقا لمحفاظ عمي مهاردنا الطبيعية- ج
............................................................: 

1- ............................................................ 
 :عني عهى اخلرٌطت املعبمل انتبنٍت : انضؤال انضببع 

 ...........البحر  -1
 2............                                    دولة  -2
 4............                               نير  -3
              3..........                                                                     الخميج  -4
 .........جسيهرية  -5

                                                                          1 
 

                                                           5                                                                                    
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  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 
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   :..................................................   المدرسة المواد االجتماعٌة:     الـــمـــــــــادة

 :   الدرجة ساعتان:     زمن االختبار

 الصباحٌة:     الــــفــتـــــرة
 40  :......الشعبة:............................................................ ة /اسم الطالب

 :اخرت اجببت انظذٍذت ممب بني انقىصني: انضؤال األول

 :ما ٌلً من مصادر المعرفة الجغرافٌة التملٌدٌة ماعدا  -1

 الصور الجوٌة. الخرائط                                ج. الرحالت                                 ب.أ

 :حدثت معركة عٌن جالوت سنة  -2

 م1360.م                                ج1260. م                                  ب1160.أ

 :من الجوانب السٌاسٌة عن األمم واألحداث السابمة  -3

 المعتمدات.نظم الحكم                              ج. التجارة                                  ب. أ

 :الدول التالٌة تنتمً إلى شبه الجزٌرة العربً ماعدا  -4

 مصر. الٌمن                   د.السعودٌة              ج. لطر                                     ب. أ

 :ٌعتبر سٌف بن ذي ٌزن أشهر ملون  -5

 مكة. حمٌر                  د.معٌن                  ج. سبؤ                                        ب.أ

 :ما اسم المملكة التً حكمتها الملكة بلمٌس  -6

 األنباط. سبؤ                    د.حمٌر                  ج. معٌن                                     ب. أ

 :ٌحد بالد الشام من الجهة الغربٌة  -7

 البحر المتوسط. العراق                د.شبه الجزٌرة العربٌة ج. تركٌا                                      ب.أ

 :تبلغ مساحة فلسطٌن حوالً  -8

  ألف كم77. ألف كم                           ج57.  ألف كم                              ب27. أ

 :تمع مدٌنة لرطاجة فً   -9

 المغرب.تونس                                  ج. الجزائر                                  ب. أ

 :ٌحد مصر من الغرب  -10

 السودان.لٌبٌا                                    ج. فلسطٌن                                  ب. أ

 : أيبو يب ٌهً× أو √ضع عاليت : انضؤال انثبنً

 .تظهر الخرائط الطبٌعٌة التوزٌع الجغرافً للسكان (....) -1

 .ٌمتصر الهدف من الرحالت على الترفٌه والتروٌح عن النفس (....) -2

 .تسمط المطار على الٌمن وعسٌر فً فصل الشتاء (....) -3

 .تمع مكة على طرٌك الموافل التجارٌة بٌن الٌمن والشام (....) -4

 .توجد هضبة النمب فً لبنان (....) -5

 :اكتبً يب تذل عهٍه انعببراث انتبنٍت:انضؤال انثبنث

 .رسم توضٌحً لسطح األرض أو لجزء منه على سطح مستو وفماً لممٌاس رسم (............) -1

 .هو الزمن أو الولت ودراسة الماضً (............) -2

 .الوسائل التً ٌمكن من خاللها الحصول على معلومات عن الماضً(............) -3
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 .تفٌد اإلنسان مكان إلامته بشكل مإلت أو دائم (............) -4

 .مجموعة لواعد عامة ملزمة تنظم العاللات بٌن األشخاص فً المجتمع (............) -5

 

 :طنف املظبدر انتبرخيٍت دضب اجلذول اَتً:انضؤال انرابع

 (الرواٌة الشفوٌة-  كتاب الطٌري–المذكرات الشخصٌة -  اآلثار–النمود - المرآن الكرٌم )

 مصادر معرفة تارٌخٌة غٌر مكتوبة مصادر معرفة تارٌخٌة مكتوبة

  
 

 :طذخ اخلطأ يف اجلًم انتبنٍت:  انضؤال اخلبيش

 .م1360حدثت معركة عٌن جالوت سنة  (..................) -1

 . هً ما ٌكتبه الشخص عن حٌاتهالوثائك)..................(  -2

 .م1929حدثت االنتفاضة الفلسطٌنٌة األولى عام  (..................) -3

 .واحدةعدد المارات المؤهولة بالسكان  (..................) -4

 .أوروباتمع مصر فً الجهة الشمالٌة الشرلٌة من لارة  (..................) -5

 

 أجب عن األصئهت انتبنٍت: انضؤال انضبدس

 تتعدد أنواع الخرائط الجغرافٌة

 :.....................................................................السبب

 :ما النتٌجة المترتبة على.  ب

 .ولوع ٌثرب على الطرق التجارٌة بٌن الٌمن والشام

 :...................................................................النتٌجة

 :الترحً حالًال . ج

 .صعوبة التسوٌك والتصدٌر والتنمل بسبب إغالق المعابر والحدود

 :..................................................................الحل

 :اثبتً صحة ما ٌلً. د

 انهٌار سد مآرب

...................................................................... 

 :أيبيك خرٌطت انعبمل اكتبً يب تشري إنٍه األرقبو: انضؤال انضببع

 .....................لارة -1

 ...................لارة  -2

 ................البحر  -3

 ..............المحٌط -4

 ...................عنصر من عناصر الخرٌطة -5
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 ] درجات 10 [:-اختخ اإلجابة الرحيحة مسا القهسين :- الدؤال األول 
 :االستذعار عن بعد يتم من خالل  (1
 جسيع ما ذكر (د GIs (ج Gps (ب الرهر الفزائية (أ
 :حدثت االنتفاضة الفمدظيشية األولى عام  (2
  م 1978 (د  م1987 (ج  م2000 (ب  م 2014 (أ
 :اسم السسمكة التي حمستيا السسمكة بمقيس  (3
 سبأ (د األنباط (ج حسير (ب معين (أ
 :يحد مرر من الجية الذرقية  (4
 ليبيا (د الدهدان (ج البحر الستهسط (ب البحر األحسر (أ
 :حدثت معركة عين جالهت عام  (5
  م1460 (د 1620 (ج  م1260 (ب  م1160 (أ
 :يدل عمى نهع الخريظة وما فييا من معمهمات  (6
 إشارة االتجاه  (د عشهان الخريظة (ج مقياس الرسم (ب مفتاح الخريظة (أ
 :تقع بالد الذام من الجية الغربية  (7
 شبو الجزيرة العربية (ب تركيا  (أ

 البحر الستهسط (د العراق  (ج
 :ما يمي من مرادر السعرفة الجغرافية التقميدية ما عدا  (8
 الدراسات السيدانية (د الرهر الجهية (ج الخرائط (ب الرحالت (أ
 :يقع سد مأرب في  (9
 مرر (د العراق (ج اليسن (ب الذام (أ

 :الدولة التي كانت البتراء عاصسة ليا  (10
 تدمر  (د الغداسشة (ج األراميهن  (ب األنباط (أ

 ] درجات 5 [أمام العبارة الخطأ   ()أمام العبارة الرحيحة وإشارة  ()ضع إشارة :- الدؤال الثاني
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 )     ( . يقترر اليدف من الرحالت عمى الترفيو والترويح عن الشفس  (1
 )     ( . تقع بالد الذام في قارة آسيا (2
 )     ( . تدقط األمظار عمى شبو الجزيرة العربية بذمل غزير  (3
 )     ( .  م 1948صدر اإلعالن العالسي لحقهق اإلندان عام  (4
 )     ( . كانت عاصسة اليبهسين مديشة عما  (5
 

 ] درجات 5 [:-      اكتب اسم السفيهم الجال عمى كل مسا يأتي :- الدؤال الثالث 
 

 .الهسائل التي يسمن من خالليا الحرهل عمى معمهمات عن الساضي  ] ................... [( 1
 .مداحة من األرض تحيط بيا السياه من كل الجيات  ] ................... [( 2
رسم تهضيحي لدظح األرض أو لجزء مشو عمى سظح مدتهى وفقًا  ] ................... [( 3

 .لسقياس رسم معين 
 .تغيير اإلندان ممان إقامتو بذمل مؤقت أو دائم  ] ................... [( 4
 .الخط الذي يحيط بالخريظة ويحدد محتهياتيا  ] ................... [( 5
 

 ] درجات 4 [:-    تأمل الشص التالي ثم أجب عن األسئمة التي تميو :- الدؤال الخابع 
 

 "حبا هللا أرض كشعان بسهقع متسيز فتارًة يمهن نعسًة وتارًة يمهن نقسًة " 
 ............ .سسيت فمدظين أرض كشعان ندبة إلى  (1
 ............ .القهة االستعسارية التي سيظرت عمى فمدظين حديثًا  (2
 ............ .األساليب التي يدتخدميا االحتالل الرييهني لعزل فمدظين عن محيظيا  (3
 ............ .ما واجبشا اتجاه وطشي فمدظين  (4
 

 ] درجات 5[:-    صحح الخطأ في الجسل التالية :- الدؤال الخامذ 
 

  .] ....................... [  الخريظة لتهضيح عشاصر الجهالسيشدسيدتخدم  (1
  .] ....................... [ سهرياتهجد جبال عجمهن والذراة في  (2
  .] ....................... [  قارة آسياجشهب( العراق ) تقع بالد الرافدين  (3
  .] ....................... [  من السرادر التاريخية غير السمتهب الكتب الدساوية( 4
  .] ....................... [ معينسيف بن ذي يزن من أشير ممهك مسمكة  (5
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 ] درجات 6 [:-                                                    بم تفدخ  (أ:- الدؤال الدادس 
 

 .بشاء أىل اليسن لمددود  (1
 / ......................................................................................... .الدبب 

 .أىسية دراسة التاريي لإلندان  (2
 / ......................................................................................... .الدبب 

 :-ما الشتيجة الستختبة عمى  (ب
 . م 1948االحتالل الرييهني لفمدظين عام  (1

 ......................................................................................... . أدى إلى 
 .دراسة التاريي  (2

 ......................................................................................... . أدى إلى 
 :-اقتخح حال لـ  (ج
 .الحفاظ عمى آثار بمدنا من الشيب والزياع  (1

 : .......................................................................................... .الحل 
 :-بخىن عمى  ( د

 .نذهء حزارة مرر القديسة 
 : ........................................................................................ .البرىان 

 
 ] درجات 5 [:-                    حجد السطمهب عمى الخخيطة التالية :- الدؤال الدابع 

 
 : ........................ .عاصسة فمدظين  (1
 : ........................ .دولة عربية  (2
 : ........................ .خميج  (3
 : ........................ .بحر  (4
 : ........................ .صحراء  (5
 
 
 



 16صفحة  ة مناطك غزة التعلٌمٌةاالجتماعً للصف السادس  إعداد معلمو الدرسات االجتماعٌةمادة تدرٌبٌة لإلختبارات النهائٌة لمادة الدراسات 
 

  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 
  

  الموحداألولاختبار نهاٌة الفصل الدراسً      مـــركز التـــطوٌـــــر التربــــوي
 2018-2017  للعام الدراسً ---------للصف      وحـــــــــــــدة الـتــــــمـٌـــــٌـــــم 

   :..................................................   المدرسة المواد االجتماعٌة:     الـــمـــــــــادة

 :   الدرجة ساعتان:     زمن االختبار

 الصباحٌة:     الــــفــتـــــرة
 40  :......الشعبة:............................................................ ة /اسم الطالب

  درجبث10اختبري االجببت انظذٍذت ممب بني انقىصني                     : انضؤال األول 

 :جسيع مايمي من مرادر السعخفة الجغخافية عجا  .1

  الدوريات .           د الرحالت .          ج الدراسات السيدانية .             بالخرائط . أ

 :تظيخ التهزيع الجغخافي لمجول والدكان  الخخائط   .2

  ليس مساسبق.        د االقترادية .                     جالبذرية .            بالظبيعية .   أ

 :من السرادر التاريخية  السكتهبة   .3

 اآلثار .                جالرواية الذفهية .                  بالسذكرات الذخرية .   أ

 :من الديهل الداحمية في شبو الجديخة العخبية   .4

  البقاع والغاب.            جوعرابة  مرج بن عامر.                       ب واإلحداءتيامة . أ

 :يمي عجا  اشتيخ أىل اليسن في جسيع ما .5

  القهانين.          د العسارة .                       جالتجارة .              بالزراعة . أ

 :نذأت في جشهب األردن حزارة   .6

  معين.             د حسير.                       جاألنباط .               بتدمر  . أ

 :سسيت فمدطين أرض كشعان وتعشي   .7

  بالدتين  .     د أرض الدالم .            جاألرض السشخفزة .    باألرض السرتفعة  . أ

 :بشى بخج بابل والحجائق السعمقة   .8

  نسرود.   د سرجهن األول .                     جحسهرابي .     بالثاني  نبهخذ نرر. أ
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 :يهجج جبل الطهر في   .9

  بادية الذام.      د حزرمهت .                        جسيشاء .                ب الشقب .أ

 :ـ بخع  السرخيين ب .10

  ركهب البحر.        د القهانين .                        جالتحشيط.               بالتجارة . أ

  درجبث5أيبو انعببرة اخلبطئت( ×)أيبو انعببرة انظذٍذت وعببرة  ( √)ضعً عاليت :  انضؤال انثبنً

 .أول خظهة عشد تشفيذ الرحمة التعميسية ىي تحديد اليدف من الرحمة  (     ) .1

 .تدقط األمظار السهسسية الريفية في شبو الجزيرة العربية عمى اليسن  (     ) .2

 .الذاقل أو الذقل  من العسالت الشقدية الكشعانية القديسة (     ) .3

 .بشى ممهك مرر األىرامات لتكهن قرهر خاصة بيم (    ) .4

 . الرومانيةاإلمبراطهريةتحالف السشاذرة مع  (    ) .5

درجبث 5.  اكتب يب تذل عهٍه انعببراث انتبنٍت: انضؤال انثبنث

 .رسم تهضيحي لدظح األرض أو لجزء مشو عمى سظح مدته وفقًا لسقياس رسم معين (...........) .1

 .تحدين عروف حياتو   نتيجة استقراره في القرى والسدن من أجلاإلندانما أنجزه  ( ..........) .2

 .مديشة أسديا الفيشيقيهن في تهنس (.....) ..... .3

 .التاريي البذري  أشير ممهك بابل  و أقدم من كتب الذرائع والقهانين  السمتهبة في (...........) .4

 .طهعية   أوإجبارية بذمل مؤقت أو دائم وقد تكهن إقامتو ممان اإلندانتغيير  ( ..........) .5

 درجبث 4"   او يب ٌشببه ين نظىص او فقراث" اننض انتبرخيً: انضؤال انرابع

سمك الكشعانيهن  في تجارتيم محاور تجارية ميسة حيث كانت قهافميم تديخ جشهبًا حتى اليسن 
حتى أرميشيا وغخبًا مع السرخيين  فكانها يشقمهن ليم  وحزخمهت وعسان واتجيت شخقا مع بابل وشساالً 

 يحتاجهنو ويحزخونو ليم من وراء البحار كل ما
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 بساذا كان يذتير الكشعانيهن؟ -أ 
 أين كان يرسل الكشعانيهن قهافميم ؟ -ب 

 56ما الحزارات التي أنذأ معيم الكشعانيهن عالقات  تجارية ؟   ص -ج 
 اذكر أىم السدن الكشعانية القديسة  ؟ -د 

 : طذخ اخلطأ يف اجلًم انتبنٍت: انضؤال اخلبيش

 .تجمخ بمقيس أشير ممهك مسمكة ( ................) .1

  .معتجلمشاخ شبو الجزيرة العربية ذات طابع  ( ................) .2

 .برشاعة األختام  األنباطاشتير  ( ................) .3

 . عشد الكشعانيين تعشي الو الدالم أريحامديشة  ( ................) .4

 .  الكتان صشع السرريهن الهرق من نبات ( ................) .5

 أجب عن األصئهت انتبنٍت: انضؤال انضبدس

 : أ اذكخ الدبب -

 .تراجع حزارات جشهب الجزيرة العربية وانييارىا -

. ................................................................................          

 ب ما الشتيجة -

. تشهع مغاىر الدظح في بالد الذام مشذ أقدم العرهر

. ................................................................................             

  الفمدطيشية   اآلثارج اقتخح حاللـ سخقة وتيخيب  

 د بخىن عمى, او اثبت صحة ما يمي

. الدياسة الرييهنية أدت الى استشزاف السهارد الظبيعية الفمدظيشية

. ................................................................................          
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 . الفمدطيشية في مجيشة غدةاآلثار تطمب مشو حساية واآلثاروزيخ الدياحة : إلىاكتب رسالة  -ه 

 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................  

 درجبث  5اخلرٌطت : انضؤال انضببع

 تخيخ داللة األرقام عمى الخخيطة 

 (األنباط- تجمخ- سبأ  )حزارة  -1
 ( البحخ الستهسط– بحخ العخب –األحسخ )  البحخ  -2
 (الفخات-  دجمة –الشيل )نيخ  -3
 ( عديخ– الجميل–الحجاز  )جبال -4
 ( بالد الذام – بالد الخافجين –الكشعانية   ) الحزارة   -5
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  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 
  

  الموحداألولاختبار نهاٌة الفصل الدراسً      مـــركز التـــطوٌـــــر التربــــوي
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   :..................................................   المدرسة المواد االجتماعٌة:     الـــمـــــــــادة

 :   الدرجة ساعتان:     زمن االختبار

 الصباحٌة:     الــــفــتـــــرة
 40  :......الشعبة:............................................................ ة /اسم الطالب

                              -:اخرت اإلجببت انظذٍذت فًٍب ٌهً : انضؤال األول 

 الشخص الذي ٌستخدم الخرٌطة لتوزٌع الظواهر الطبٌعة والبشرٌة هو .1
 المعلم والطالب.  المهندس                                 ج. الجٌش                                   ب. أ

 ٌستهدف االحتالل اإلسرائٌلً التارٌخ الفلسطٌنً فٌموم بـ .2
 كل ما ذكر. نسج تارٌخ جدٌد                       ج.  تحرٌفه                                    ب.أ

 أكبر دول شبة الجزٌرة العربٌة .3
 اإلمارات.  السعودٌة                               ج.  الٌمن                                      ب.     أ

 أنشؤت الحضارة فً الٌمن أشهر السدود وهً .4
 الكوت. العالً                                  ج.  مؤرب                                      ب.أ

 المناخ السائد فً جبال بالد الشام هو .5
 االستوائً. المطبً              د.  المعتدل                 ج.  الصحراوي                 ب.أ

 خضعت أرض كنعان لسٌطرة اآلتً  .6
  جمٌع ما ذكر. الفراعنة             د. الفرس                   ج.                         بناألشورًٌ.أ

 من أشهر ملون أكادٌون فً بالد الرافدٌن  .7
 ستحارٌب. سرجون األول                          ج. حمواربً                                  ب.أ

 لمارة أفرٌمٌا  ...................... تمع مصر فً الجهة  .8
  الشمالٌة الغربٌة. الشمالٌة الشرلٌة                        ج. الشرلٌة                                    ب.أ

 صنع المصرٌون المدماء الورق من نبات     .9
 البردى . المصب                                  ج.  الفلٌن                                      ب.أ

 االسم الكنعانً لمدٌنة المدس   .10
شكٌم . أور سالم                                  ج. بٌت شان                                  ب.أ
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 (:X)أو (√)أجب بىضع عاليت : انضؤال انثبنً

 ) (.      الوثائك هً كل ما ٌكتبه الشخص عن تجارب حٌاته  .1
 ) (.    الجزٌرة هً األرض المحاطة بالمٌاه من كل الجهات  .2
 ) (   سبؤ هً ألدم ممالن وحضارات الٌمن                    .3
 ) (.    تفتمر بالد الشام من الموارد الطبٌعٌة                    .4
 ) (    ٌحد دولة مصر من الشمال البحر المتوسط             .5

 أكتب يب تذل عهٍه انعببراث انتبنٍت : انضؤال انثبنث 

:    مصر هبة النٌل  .1
.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 : 194لرار األمم المتحدة  .2

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

   -:اقرأ اننض انتبيل ثى أجب عن األصئهت انتً تهٍه : انضؤال انرابع 
 

 

 : .................................................................................ما هً أكثر بماع األرض نهباً لآلثار .1
 : .............................................................................متى بدأت سرلة اآلثار الفلسطٌنً  .2
 : ...........................................................أذكر السٌاسة التً اتبعتها إسرائٌل تجاه اآلثار .3
 : .........................................................ممترح طرٌمة للحفاظ على اآلثار الفلسطٌنٌة .4

                                             -:طذخ اخلطأ يف اجلًم انتبنٍت : انضؤال اخلبيش 

 .  )             (.   الطائراتالصور المضائٌة تلتمط بوساطة كامٌرات محمولة ب .1

 .   (             ).    خطوات الرحلة المٌدانٌةأولىأخذ موافمة أولٌاء األمور هً  .2
 .                        )             (.   بلمٌسمن أشهر ملون ملكة تدمٌر الملكة  .3
 .   (             ).                       الغربٌة لمارة آسٌاالشمالٌةتمع فلسطٌن فً  .4
 . )             (.   الرافدٌنٌطلك على كل من سورٌا ولبنان وفلسطٌن واألردن بال  .5

 :أجب عن األصئهت انتبنٍت : انضؤال انضبدس 

 نشوء حضارة فً بالد الرافدٌن؟  .1
السبب 

.....................................................................................................................: 

 

 22نص الكتاب ص 
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 أهمٌة المصادر التارٌخٌة فً حٌاتنا ؟  .2
السبب 

.....................................................................................................................: 

 : ما النتٌجة المترتبة على  .3
 وجود بٌت هللا الحرام فً مكة ؟  . أ

......................................................................................................................

................. 

 الترح حالًال لمشكلة سرلة اآلثار الفلسطٌنٌة ؟  . ب
......................................................................................................................

................. 

 :  برهن على أثبت صحة ما ٌلً. د

 وجود الكنعانٌون فً فلسطٌن 

......................................................................................................................

................. 

  اكتب رصبنت إىل 
عزٌزي الطالب اكتب رسالة إلى الجهات المختصة توجه فٌها بؤهمٌة اآلثار وحرمان سرلتها وتجرٌم من 

 .ٌعتدي علٌها

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................................................. 

 

 -:أكتب يب تشري إنٍه األرقبو عهى اخلرٌطت : انضؤال انضببع 

1. . ..................... 
2. . ..................... 
3. . ..................... 
4. . ..................... 
5. . ..................... 
6. . ..................... 
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  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 
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   :..................................................   المدرسة المواد االجتماعٌة:     الـــمـــــــــادة

 :   الدرجة ساعتان:     زمن االختبار

 الصباحٌة:     الــــفــتـــــرة
 40  :......الشعبة:............................................................ ة /اسم الطالب

 :ضع دائرة دىل ريز اإلجببت انظذٍذت فًٍب ٌهً:انضؤال األول

 كل ما يمي من مرادر السعخفة الجغخافية الحجيثة ما عجا-1
 السخكبات الفزائية- د طرائالخ - ج الرهر الفزائية - ب الرهر الجهية - أ

 :       من مرادر السعخفة التاريخية-2
 جسيع ما سبق- د كتب التاريخ - ج الهثائق - ب الكتب الدساوية - أ

 األرض السحاطة بالسياه من ثالث جيات ىي   -3
 شبو الجديخة- د الهادي - ج البحيخة - ب الجديخة - أ

 

 

 من أشهر ملون مملكة ِحمٌَر  -4

 نبهخح نرخ- د يحسهراب - ج بمقيذ - ب سيي بن ذي يدن  - أ
 تمع بالد الشام فً لارة    -5

 آسيا- د أمخيكا الجشهبية - ج أوروبا - ب أفخيقيا - أ
 54المدٌنة الفلسطٌنٌة التً أطلك علٌها مدٌنة الممر ص -6

 القجس-د أريحا - ج الخميل - ب غدة - أ
 ابتكر السومرٌون الكتابة    -7

 اإلنجميدية- د العخبية  - ج الدهمخية - ب الييخوغميفية - أ
 المإرخ الذي وصف مصر بؤنها هبة النٌل   -8

 أفالطهن - د سقخاط - ج أبقخاط - ت ىيخودوت - أ
 أسس الفٌنٌمٌون فً تونس مدٌنة    -9

 قخطاجة- د كهرسيكا-ج سخديشيا - ب صقمية - أ
 تمتد جبال أطلس فً     -10

 جسيع ما سبق- د الجدائخ-ج السغخب - ب تهنذ - أ
 

 -( :X  )أو  (     )ضع عاليت :انضؤال انثبنً

 .    ٌدلنا عنوان  الخرٌطة على نوع الخرٌطة (       ) -1

 .   اتخذ التارٌخ الهجري زمن الخلٌفة أبو بكر الصدٌك (       ) -2
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 . تمع شبه الجزٌرة العربٌة فً الجهة الجنوبٌة الشرلٌة من لارة آسٌا (       ) -3

 .   من أشهر السدود فً الٌمن سد مأرب (       ) -4

 .   صنع المصرٌون الورق من نبات البردى (       ) -5

  -:انضؤال انثبنث اكتب يب تذل عهٍه انعببراث انتبنٍت

ًال لممٌاس رسم معٌن][ -1  .  رسم توضٌحً لسطح األرض وفما

 .  ما ٌدل على األحداث التً ولعت لبل مٌالد السٌد المسٌح][ -2

 .  مساحة من االرض تحٌط بها المٌاه من جمٌع الجهات][ -3

 .  تغٌٌر اإلنسان مكان إلامته بشكل مؤلت أو دائم][ -4

 .  مجموعة لواعد عامة ملزمة تنظٌم العاللات فً المجتمع][ -5

 انضؤال انرابع اننض اَتً وأجب عن األصئهت انتً تهٍه
ًال لآلثار سرلة اآلثار الفلسطٌنٌة عملٌة تعرضت لها األراضً " فلسطٌن أكبر بماع األرض نهبا

 "الفلسطٌنٌة منذ االحتالل الصهٌونً حتى ٌومنا هذا 

 ............................................من الذي ٌموم بسرلة اآلثار الفلسطٌنٌة  -1

 .............................ما المصدر التارٌخً للمعرفة الذي تحدث عنه األطباء -2

 ...........................،،..............................ما واجبن تجاه اآلثار الفلسطٌنٌة  -3

 :                                      طذخ اخلطأ يف اجلًم اَتٍت:انضؤال اخلبيش

  (                         )الخرائط البشرٌة تهتم بتوزٌع التضارٌس والمسطحات المائٌة  -1

  (                         )تعتبر جوازات السفر من المذكرات الشخصٌة          -2

  (                          )تسمط األمطار على الٌمن فً فصل الشتاء                        -3

  (                          )تمع صحراء النمب فً سورٌا                                      -4

  (                         )تعد شرٌعة حموراي أول لانون فً مصر                         -5

         أجب عن األصئهت انتبنٍت: انضؤال انضبدس

 /أذكر السبب - أ

 تحنٌط المصرٌٌن لجثث موتاهم؟ -1

 /..........................................................................السبب

 :ما النتٌجة المترتبة على - ب

 مولع فلسطٌن االستراتٌجً-  1

 53ص/.............................................................................. ..النتٌجة

 :الترح حالًال  - ث
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 لمضٌة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن

 /..................................................................................الحل

 :برهن على- د

 أن الصهٌونٌة شكل من إشكال العنصرٌة  -1

 ............................................................................... البرهان 

 :اكتب رصبنت إىل
دائرة اآلثار للمحافظة على آثارنا الفلسطٌنٌة  

 

_________________________________________________________ 

 :       صؤال اخلرٌطت
 :تأمل الخرٌطة ثم ولعً

 لارة آسٌا -1

 شبة الجزٌرة العربٌة -2

 المحٌط الهندي -3

 اشاره االتجاه -4

 أكمل الجزء النالص -5
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  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 
  

  الموحداألولاختبار نهاٌة الفصل الدراسً      مـــركز التـــطوٌـــــر التربــــوي
 2018-2017  للعام الدراسً ---------للصف      وحـــــــــــــدة الـتــــــمـٌـــــٌـــــم 

   :..................................................   المدرسة المواد االجتماعٌة:     الـــمـــــــــادة

 :   الدرجة ساعتان:     زمن االختبار

 الصباحٌة:     الــــفــتـــــرة
 40  :......الشعبة:............................................................ ة /اسم الطالب

                                     اخرت اإلجببت انظذٍذت ممب بني انقىصني:انضؤال األول

 :ما يمي من مرادر السعرفة الجغرافية التقميدية عدا  .1
 دراسات ميدانية.صهر جهية           د. خرائط              ج. رحالت                ب.أ

 :االستذعار عن بعد يتم من خالل  .2
 جسيع ما ذكر.دصهر فزائية          .              جGps.                   بGis. أ

  :وقعت معركة عين جالهت في .3
 األردن.             دفمدظين .             جسهريا .                   بمرر.أ

  :تزودنا السرادر التاريخية بسعمهمات عن األمم الدابقة من الجهانب .4
 جسيع ما ذكر.          داالجتساعية .جالدياسية           . باالقترادية             .أ

   :من قارة آسيا......... تقع شبو الجزيرة العربية في الجية  .5
 الذسالية الذرقية.دالذسالية الغربية      .جالجشهبية الذرقية    .         بالجشهبية الغربية .أ

  :يعتبر سيف بن ذي يزن أشير ممهك  .6
 ممة.               دحسير .جمعين              .                     بسبأ .أ

   :يحد بالد الذام من الجية الغربية .7
 البحر الستهسط.              دالعراق .جشبو الجزيرة العربية . بتركيا                    .أ

   :تبمغ مداحة فمدظين حهالي .8
  ألف كم70.د ألف كم          27.       ج ألف كم 57.             ب ألف كم 77.أ

  :يحد مرر من الذسال .9
 ليبيا.دالبحر الستهسط        .جالبحر األحسر      .                 بالدهدان .أ
   :أول من أوجد الداعة الذسدية .10
 السرريهن .دالبابميهن             .جاألكاديهن           .              بالدهمريهن .أ
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 ضع عاليت طخ أو خطأ : انضؤال انثبنً 

 )      ( .يسمن رسم أي مشظقة جغرافية عن سظح األرض عمى ورقة .1
 )      ( .ليس بالزرورة أخذ مهافقة ولي األمر في الرحمة السدرسية .2
 )      ( . في دول الذتاتنيهجد أكبر عدد لالجئين الفمدظيشيي .3
 )      ( .سسيت فمدظين أرض بأرض كشعان ندبة إلى الكشعانيهن  .4
 )      ( .صشع األشهريهن األختام لختم الرسائل .5

 -:اكتبً يب تذل عهٍه انعببراث انتبنٍت: انضؤال انثبنث

 .ىه الزمن أو الهقت ودراسة الساضي )            ( .1
ىه ما أنجزه اإلندان نتيجة الستقراره في القرى والسدن من أجل تحدين عروف  )            ( .2

 .حياتو
 مجسهعة قهاعد عامة ممزمة بتشغيم العالقات بيت األشخاص في السجتسع )            ( .3
 .ىم قبائل عربية ىاجرت من شبو الجزيرة العربية واستقرب في بالد الذام )            ( .4
 .تغيير اإلندان ممان إقامتو بذمل مؤقت أو دائم )            ( .5
 

  -:اقرأ اننض انتبرخيً وأجب عن األصئهت انتبنٍت: انضؤال انرابع 

 حيث كانت قهافميم تديخ جشهبا حتى اليسن ,سمك الكشعانيهن في تجارتيم محاور تجارية ميسة" 
 فكانها , وغخبا مع السرخيين, وشساال حتى أرميشيا, واتجيت شخقا مع بابل,وحزخ مهت وعسان

 " ويحزخونو ليم من وراء البحار,يشقمهن ليم كل ما يحتاجهنو
  اذكر الدول التي ارتبظت مع الكشعانيهن بعالقات تجارية ؟

.............................................................................................. 
  والدول السجاورة ؟نوضح العالقة بين الكشعانيي .1

.............................................................................................. 
 صف عالقة فمدظين مع الدول السجاورة ليا حاليا ؟ .2

.............................................................................................. 

      -:طذخ يب حتته خط : انضؤال اخلبيش
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 )             ( السختفعةوتعشي األرض  (كشع  )كمسة كشعان مأخهذة من  .1
 )             ( لمبحخ األحسختقع الديهل الداحمية في بالد الذام عمى الداحل الذرقي  .2
 )             ( م1978حدثت االنتفاضة الفمدظيشية األولى عام  .3
 )             (  ىي مداحة من األرض تحيط بيا السياه من جسيع الجياتالبحيخة .4
 )             (  من السرادر التاريخية غير السمتهبةالدساوية الكتب .5

 

 -:أجب عن األصئهت انتبنٍت: انضؤال انضبدس

 :                                                                         اذكخ الدبب . أ
  اىتسام اليسشيهن ببشاء الددود؟ -1

 ....................................................................................الدبب
 نذهء حزارات قديسة في بالد الذام؟ -2

:.....................................................................................الدبب
. 

 :  ما الشتيجة الستختبة عمى . ب
 ؟ (الشكبة  ) م 1948 حرب عام  -1

 :.....................................................................................الشتيجة

وقهع شبو الجزيرة العربية عمى مجسهعة من السدظحات السائية مثل الخميج العربي والبحر  -2
 األحسر؟

الشتيجة 
.......................................................................................: 

 .اقتخح طخقشا لمحفاظ عمى السهارد الطبيعية في فمدطين. ج

................................................................................................
.. 

 وضح العبارة التالية . د

 .مرر ىبة الشيل- 1
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.............................................................................................. 

 .اليجرات القديسة من شبو الجزيرة العربية إلى أطرافيا-2

.............................................................................................. 

 :                                                                             انضؤال انضببع

 اكتب ما تذير إليو األرقام عمى الخريظة - أ
 .......................قارة  .1
 ......................دولة  .2
 ................شبو الجزيرة  .3
 .......................قارة  .4
 ......................قارة  .5

 
 

 

 


