
     بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

                                       دولة فلسطين       

    

       

 الثانينصف الفصل  اختبار         

 دراسات اجتماعيةالمبحث :           وزارة التربية والتعليم العالي

 مديرية التربية والتعليم / رام هللا والبيرة

 مدرسة الفاروق األساسية العليا

 18112178الرقم الوطني : 

 2018/  3  /    التاريخ:          

 دقيقة40 الزمن :          

             

 الخامسالصف :                                                                                                                               

 ............................................................................  الشعبة :  )     (  االسم.

 عالمات(5 )                                                                                                                 -:األولالسؤال 

                                                                                                                 يلي:العبارة الخطأ فيما  أمام(   ×أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ)    (        √    ضع إشارة صح )

 .المحاصيل الزراعية فقط إنتاجيضم مفهوم الزراعة (   *)     
 والزراعة على ) اليونسكو( . األغذيةيطلق اسم منظمة  (   *)     

 .القديمة في سوريا (جرمو)تقع قرية  (    *)      
 .شكل البيوت في القرى الزراعية القديمة عشوائي ومثلث كان(    )  *  
 .وفر الموقع الجبلي للقرية سهولة المواصالت (    )  *  

                                                                                       ( عالمات5 )                                                    الجدول التالي حسب المطلوب:أمال الفراغ في    -الثاني:السؤال 

 املدينة القرية وجه املقارنة

   عدد السكان
   المساحة

   الخدمات المتوفرة
   المهن

   الشوارع
  

                                                         عالمات ( 5)                                 :         يفيما يلالصحيحة  اإلجابةضع دائرة حول رمز  -أ  -:الثالث السؤال 

   في أي عام حدثت مجزرة دير ياسين: •

  م1984 –م                  د  1946 -م              ج1948 -م             ب1985 -أ

 

 :والقديمة هالذي أدى لظهور القرى  •

 الزراعة  –التنقل والترحال     د –جمع الغذاء                ج  -الصيد               ب –أ 
 

 يوجد نهر النيل في: •

 مصر –ليبيا                  د  –ج                      األردن –سوريا              ب  -أ

 

 هي: اإلمطار مياهالزراعة التي تعتمد على  •

 

 البعلية –الواسعة               د  -الكثيفة                     ج –ب              المروية -أ

 

 *من االمثلة على مدن الغور في فلسطين :      
 بيسان وأريحا –بيت لحم والخليل              د  -يافا وعكا            ج -القدس  ورام هللا      ب -أ          

 
 



 2يتبع ص                                                                                                               
 

                                                                                                          

 :المطلوب حسب أجب-ب 

 لفلسطين خريطة أرسم -1

 :التالية الدولو  القرى و  المدن عليها حدد -2

 القدس-*

 أم الرشراش-*

 ) أريحا( تل السلطان-*

 مصر-*

 األردن-*

 

 

 

 

 
 

                                                                                          
 

                                                                                                          عالمات( 5)                                                                                                        -:الرابع السؤال 

 

 :التالية العبارات أليه تشير ما كتبأ
 

 هو احتالل أعاق نمو وتطور المدن الفلسطينية وتطورها من خالل االجتياح والقصف والتهويد .)................(  *

 

 مدن تقع على سواحل البحار ظهرت منذ القدم تنتشر في جميع مناطق فلسطين مثل غزه,حيفا...)................( *
 

 مؤسسة دولية تابعة لألمم المتحدة هدفها القضاء على الجوع وسو التغذية والفقر وتحقيق التقدم.)................( *

 

 .اره والعيش فيه والتكيف مع البيئة التي يعيش فيهااإلقامة في مكان ما وأعم)................( *
 
 .وتربيتها من اجل خدمته تقدرة اإلنسان على تسخير الحيوانا هي)................( *
 

   
 
 

 انتهت األسئلة                                                       
 مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق                                            

 معلم المادة:                                                 

                                                    حسان عاصي                                              

 



 
 

                                                        

 




