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 :   الدرجة ساعتان:     زمن االختبار
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 :اخرت اإلجبثخ الصحٍحخ ممب ثني القٌسني:السؤال األًل
 ٌنتج عن دورة األرض حول نفسها ظاهرة  -1

 كسوف الشمس. تعالب الفصول األربعة                      ج. تعالب اللٌل والنهار                      ب. أ

 ٌبلغ بُعد الشمس عن األرض  -2

 2ملٌون كم.                                    ج170-120.                                       ب150. أ

 تتخذ هضبة النمب شكل  -3

 الدائرة .المربع                                        ج. المثلث                                     ب. أ

 ٌبدأ فصل الخرٌف فً -4

  أٌلول23. تموز                                      ج21.  كانون أول                            ب21. ا

 ٌستخرج الرخام من  -5

 األغوار. السهول                                       ج. الجبال                                      ب. أ

 تعد مدٌنة الخلٌل من أهم المحافظات فً صناعة  -6

 حجر الرخام. النحاس                                       ج. الفوسفات                                  ب.  أ

 من أشهر الكهوف فً فلسطٌن وتعود للعصور المدٌمة -7

 جمٌع ما سبك .  شمبا         د.  السخول                    ج. الطابون                                    ب.  أ

 اكتشف اإلنسان لدٌماً النار عن طرٌك  -8

 االبتكار. التجربة                                      ج. الصدفة                                     ب.  أ

 سمٌت الحضارة النطوفٌة بهذا االسم نسبة إلى  -9

 غزة. النطوف                                      ج. وادي عربة                                 ب. أ

 فهم متبادل بٌن طرفٌن أو أكثر  -10

 تعصب. اتصال                                       ج. تواصل                                      ب. أ

 

 (:X) أً √أجت ثٌضع عالهخ : السؤال الثبنً
 .تتخذ الكرة األرضٌة الشكل شبه كروي (      ) -1

 .عدد دورات األرض دورة واحدة (      ) -2

 .تدور األرض حول نفسها من الشرق إلى الغرب (      ) -3

 .أثر اختبلف الفصول على تراث اإلنسان الفلسطٌنً (      ) -4

 .صنع اإلنسان مبلبسه فً مرحلة الصٌد من جلود الحٌوانات (      ) -5

 

 

 



 :اكتت ادلفيٌم: السؤال الثبلث
 .انتمال األفكار والمعلومات بٌن طرفٌن أو أكثر من خبلل وسائل وأسالٌب متنوعة (...................) -1

 .هو المكان الذي ٌأوي إلٌه اإلنسان للعٌش ولضاء احتٌاجاتهالٌومٌة (...................) -2
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 :اقرأ النص اَتً ًأجٍجً عن األسئلخ التً تلٍو: السؤال الراثع
، أٌنما حلت الحرب حل الخراب فبل ٌسلم منها شجر و ال حجر وال نبات أو حٌوان ُدمرت المنازل (النص)

 . ولتل من لتل وانتشرت األمراض

 .........................................................................ما رأٌن فً كثرة الحروب التً تسود العالم؟ -1

 ........................................................................ هل تترن الحروب على اإلنسان آثاراً نفسٌة؟ -2

 ...................................................................................... ما نتائج الحروب على اإلنسان؟ -3

 ........................................................................................ما نتائج الحروب على البٌئة؟-  4

 :صحح اخلطأ يف اجلول التبلٍخ:  السؤال اخلبهس
 )....................................(ٌومانتتم األرض دورتها حول نفسها كل  -1

 (....................................) بعد فصل الشتاء مباشرة الصٌفٌأتً فصل  -2

 (..............................) أكبر المحٌطات من حٌث المساحة األطلسًٌعد المحٌط  -3

 )....................................( الصناعة من الحرف التً مارسها اإلنسان المدٌم -4

 (....................................) أدوات اإلنسان المدٌم فً أشكالها وأحجامهاتشابهت -5

 .أجت عن األسئلخ التبلٍخ:  السؤال السبدس
 ...................................................................................تعالب اللٌل والنهار/ اذكر السبب -1

 ..........................................................................تجفٌف الٌهود بحٌرة الحولة/ اذكر النتٌجة -2

 ...........................................الترح طرلاً ٌمكن من خبللها حماٌة كهف مثبماً من اعتداءات إسرائٌل -3
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 ................................................................أصبح العالم حالٌاً لرٌة صغٌرة" اثبت صحة الممولة -5

 لرئٌس البلدٌة تطلبً حبلً  لمشكلة تلوث الهواء بسبب وجود مصانع لرٌبة من المساكن/  اكتب رسالة -6
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 اختبري هب تشري إلٍو األرقبم علً اخلرٌطخ؟: السؤال السبثع
 .(هندي- أطلسً- الهادي )المحٌط  -1

 .(أوروبا- آسٌا- أولٌانوسٌا) لارة  -2

 .(هماالٌا-  روكً–األندٌز )جبال  -3

 سهل -4

 .(األوروبً العظٌم- مرج ابن عامر- البلنوس )

 .(األمازون-   دجلة–النٌل  )نهر -5
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 ( درجبد10):   اخرت اإلجبثخ الصحٍحخ ممب ثني القٌسني:  السـؤال األًل

 تتخح األرض شكاًل  .1
 ششو  خوو . كخويا                              ج. مدتظيال                                ب.أ
 يشعج  ؾ ب األرض عؽ الذسذ بحؾالي  .2
  مميؾن  ؼ105.  مميؾن  ؼ                     ج150.  مميؾن  ؼ                           ب15.أ
 تعج بمجنا فمدظيؽ بمجًا  .3
  شاعياً . تجاريًا                              ج. زراعيًا                                   ب.أ
 يتخ د الساء عمى سظح األرض في الشرف  .4
 الذخقي. الذسالي                                 ب الجشؾبي                              ج.أ
 الشحيخة الفمدظيشية التي قام االحتالل بتجفيفيا ىي بحيخة  .5
 نا خ. طشخيا                               ج. الحؾلة                                   ب.أ
 يؾجج وادو الفارعة في مجيشة  .6
 نابمذ. القجس                               ج. أريحا                                    ب.أ
 بالد الذام تتكؾن مؽ  .7
 5.                                    ج4.                                         ب3.أ
 أطؾل أنيار العالؼ ىؾ نيخ  .8
 الشيل. األمازون                            ج. الجانؾب                                   ب.أ
 يظمق عمى حجارة فمدظيؽ لقب  .9
 الحىب األ فخ. الحىب األسؾد                     ج. الحىب األبيض                            ب.أ

 الحو يتحسل مدؤولية التخفيف مؽ مخاطخ الكؾارث الظشيعية ىؾ .10
 الجولة واألفخاد. الجولة                              ج. األفخاد                                     ب.أ

 :  أهبم العجبرح اخلبطئخ( ×)أهبم العجبرح الصحٍحخ ًعالهخ  ()ضع عالهخ :  السـؤال الثبنً

      (     )تتسيد الكخة األرضية بأنيا ثابتة وليدت متحخ ة                 .1



      (     ) يؾليؾ مؽ  ل عام                  21يشجأ فرل الريف في  .2
      (     )تسيدت حياة اإلندان قجيسا بالتشقل وعجم اإلستقخار               .3
      (     )حرل اإلندان األول عمى الشار مؽ الظشيعة                    .4
  (     )ارتشظت جسيع األمثال الذعشية بالدراعة فقط                    .5

 :                                       اكتت هب تذل علٍو العجبراد التبلٍخ:  السـؤال الثبلث

كتمة  شيخة مؽ اليابدة تحتؾى عمى تزاريذ متشؾعة وتحيط بيا السياه  ميا أو  (____________) .1
 . جدئيا

 .   أراضي واسعة مششدظة (____________) .2
 . مجارو مائية عحبة تشحجر مؽ السشاطق السختفعة لترب في محيط أو بحخ (____________) .3
ىؾ اإلندان الحو عاش في الفتخة التي تستج مؽ أول عيؾر لو عمى سظح  (____________) .4

 .    األرض إلى ما قشل اكتذاف الدراعة
 .    العرخ الحو  شع اإلندان القجيؼ أدواتو فيو مؽ الحجارة (____________) .5

 : تأهل النص التبيل ًاقرأه ًأجت عن األسئلخ التً تلٍو:  السـؤال الراثع

تعج فمدظين بمجًا زراعيًا إذ تتشهع محاصيمها الزراعية بدبب تشهع مشاخها وتشهع أشكال سظحها وتربتها 
 :                                                   ومن أهم محاصيمها حدب الفرهل

 .العشب والبظيخ والسذسش:   السحاصيل الريفية مثل-1
 .البرتقال والسمفهف والفهل والقرنبيط:   السحاصيل الذتهية مثل-2
 .المهز والفراولة:   السحاصيل الربيعية مثل-3
 .الزيتهن والدساق والبمح والجهافة:   السحاصيل الخريفية مثل-4
 :اختر اإلجابة الرحيحة (أ )

 (  شاعي– زراعي –تجارو )تعتشخ فمدظيؽ بمج  .1
 :اذكر الدبب (ب )

 تتشؾع السحا يل الدراعية في فمدظيؽ؟ .1
:  الدبب

.......................................................................................... 
 :أكسل فيسا يمي (ج )

السحا يل الريفية  .1
............................................................................ 



............................................................................ السحا يل الذتؾية 
 :                        صحح اخلطأ يف اجلول التبلٍخ:  السـؤال اخلبهس

 .    الذرق إلى الغربتجور األرض حؾل نفديا مؽ  (____________) .1
 .   أكشخ السحيظات مؽ حيث السداحةاألطمدييعج السحيط  (____________) .2
 .   استقرارعاش اإلندان القجيؼ حياة  (____________) .3
 .   والرمراليتكؾن الشخوند مؽ الشحاس  (____________) .4
.  أدوات اإلندان القجيؼ في أشكاليا وأحجامياتذابهت.)____________( 5

 :                                                                       أجت عن األسئلخ التبلٍخ : السـؤال السبدس

 :اذكـــر الدبب (أ )
 إنذاد الفالحيؽ األناشيج في الحراد؟                  .1

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

 وجؾد اإلندان في فمدظيؽ مشح القجيؼ؟                 .2
:  الدبب

.......................................................................................... 
 :مـا الشتيجة السترتبة عمى (ب )
 دوران األرض حؾل الذسذ؟                           .1

:  الشتيجـــة
.......................................................................................... 

 تعخض اإلندان لمحخوب واإلحتالل والمجؾء والفقخ؟     .2
 :  ..........................................................................................الشتيجـــة

 :ااترح ححً  (ج )
 اقتخح طخقًا يتؼ مؽ خالليا الؾقاية مؽ األمخاض التي تريب اإلندان في الفرؾل األربعة؟     .1

 :اإلجـابــــة
.....................................................................................................

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

.... 



 

 :رتب وسائل االترال التالية من األاجم إلى األحجث (د )
 ( اإلنترنت– الحسام الزاجل –التمفاز )

1. .................................... 
2. .................................... 
3. .................................... 

 :                                   حذد على اخلرٌطخ حست هب ىٌ هطلٌة: السـؤال السبثع

 البحر األبيض .1
 البحر األحسر .2
 اارة آسيا .3
 اارة أفريقيا .4
 نهر الشيل .5
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 : ممب ثني القٌسني الصحٍحخ  اإلجبثخاختبر 
 فٍغط١ٓ ........... رمغ عجبي اٌغ١ًٍ فٟ  -1

  غشة .                      د ششق .                    ط شّبي .                   ةعٕٛة .أ

  أٙبس اٌؼبٌُ ٘ٛ ٔٙش أغٛي -2

  ا١ًٌٕ .                    د االسدْ .               ط اٌّغ١غجٟ .               ة األِبصْٚ.أ

 اوجش لبساد اٌؼبٌُ ِغبؽخ ٟ٘ لبسح -3

  اعزشا١ٌب .                   د أفش٠م١ب .                       ط أع١ب .                  ة أٚسٚثب.أ

  ِب ػذااألسضوً ِب ٠ٍٟ ِٓ اٌّخبغش اٌطج١ؼ١خ ػٍٝ عطؼ  -4

  اٌؼٛاصف اٌش١ٍِخ .       د اٌؼّشأٟ إٌشبغ .                   ط اٌجشاو١ٓ .                 ةاٌضالصي .أ

 دخٛي ِٛاد غش٠جخ ٌٍزشثخ رصجؼ غ١ش صبٌؾخ ٌٍضساػخ رٍٛس  -5

  ظٛظبء.                      د رشثخ .                     ط ٘ٛائٟ .                   ةِبئٟ . أ

  ؽٛي ٔفغٙب وً األسضرذٚس  -6

   عبػخ42 .                         د22.                          ط 24.                     ة 34.أ

  لذ٠ّب فٟ فٍغط١ٓ وٙف اإلٔغبْ اٌىٙٛف اٌزٟ ػشفٙب أشٙشِٓ  -7

  ع١ّغ ِب عجك.                  د اٌغخٛي.                    ط اٌطبثْٛ .                    ةثب قػ.أ

  ِشؽٍخ االعزمشاس ٟ٘إٌٝ اٌّذْ اٌزٟ أزمً عىبٔٙب ِٓ ؽ١بح اٌّغبٚس ٚاٌىٙٛف أٚي -8

 ساَ هللا .                      د أس٠ؾب .                         ط ؽ١فب .                  ةط ئبة.أ

  ثؼذ اٌفخبس ِؼذْاإلٔغبْ اوزشفٗ -9

 األ١ٌَّٕٛ .                  د إٌؾبط .                     ط اٌجشٚٔض .                  ةاٌؾذ٠ذ .أ

  رمغ فٍغط١ٓ فٟ لبسح  -10

  اٌشّب١ٌخأِش٠ى١ب .                    د أٚسٚثب.                          ط أع١ب .                  ة إفش٠م١ب.أ



 صح أً خطب ضع عالهخ :السؤال الثبنً 

  (         ) ١ٌمَٛ ثبعزغالٌٙب ٌإلٔغبْاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٟ٘ اٌؼٕبصش اٌزٟ رمذِٙب اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ  -1

 )         (                                                       اٌّؼذ٠خ اٌى١ٌٛشا ٚاٌطبػْٛ اإلِشاضِٓ  -2

 )         (         رشبف اٌصٕبػخ ن ِب لجً اإٌٝ ٌٗ ظٙٛس أٚي اٌمذ٠ُ ٘ٛ اٌزٞ ػبػ ِٓ اإلٔغبْ -3

 )         (                                      اصغش اٌّؾ١طبد ِغبؽخ ٘ٛ اٌّؾ١ػ اٌّزغّذ اٌشّبٌٟ  -4

 )         (                                      ٜ ؽغش اٌصٛاْ ي عأدٚارٗ فٟ صٕبػخ اإلٔغبْاػزّذ  -5

 : اَتٍخاكتت هب تذل علٍخ العجبراد :   السؤال الثبلث 

 . ِٕبغك ِشرفؼخ ٌٙب لّخ ثبسصح ٚعٛأت ِٕؾذسح  {                         } -1

 وزٍخ وج١شح ِٓ ا١ٌبثغخ رؾزٛٞ ػٍٝ رعبس٠ظ ِزٕٛػخ    {                         } -2

  ِٓ خالي ٚعبئً ِخزٍفخ أوضش أٚ ٚاٌّؼٍِٛبد ث١ٓ غشف١ٓ األفىبسأزمبي  {                         } -3

  ِٕٙب ثمٛح اٌغالػ أعضاء أٚع١طشح دٌٚخ ل٠ٛخ ػٍٝ دٌٚخ ظؼ١فخ  {                         } -4

  األسض ِززب١ٌخ رؾذس فٟ ثبغٓ أسظ١خا٘زضاصاد  {                         } -5

  هالتً تلً األسئلخ  عناجت النص ثن تأهل: السؤال الراثع 
 ِٓ ِب أٚ اإلِشاضدِشد إٌّبصي ٚلزً ِٓ لزً ٚأزششد ...............  ؽٍذ اٌؾشة ؽً اٌخشاة أ٠ّٕب" 

 ٚاإلػبلبد ٚاألٚثئخ األِشاض ٚأزشبس األؽٛاي ِٓ عٛء ػبٔزٗ ِٚب عىٕٛا اٌّالعئثمٟ ِٓ اٌغىبْ فمذ 

 إرالفٔغُ ػٕٙب ......  ػٍٝ إٌجبد أصبس فمػ ثً رشوذ اإلٔغبْٚال ٠مزصش رأص١ش اٌؾشٚة ػٍٝ ........ 

" ا١ٌبثبْ – ثبوغزبْ – اٌؼشاق – ِغبؽبد شبعؼخ ِٓ اٌغطبء إٌجبرٟ ِضٍّب ؽذس فٟ فٍغط١ٓ 

 : اٌزب١ٌخ األعئٍخاعت ػٓ  -

  ٚإٌجبد ؟ اإلٔغبِْب اصش اٌؾشة ػٍٝ  -1

 ف١ٙب ؽشٚة  ؟ؽذصذ ػذدٞ ثؼط اٌذٚي اٌزٟ  -2

  اَتٍخ يف اجلول اخلطأصحح :  اخلبهس السؤال

                                        )                    (. ساَ هللا٠مغ ِٛلغ ػ١ٓ اٌّالؽخ شّبي  -1

 )                    (. . اٌضساػخِؼشفزٗ  اٌمذ٠ُ ِالثغخ ِٓ اٌغٍٛد ٚاٌفشاء ثؼذ اإلٔغبْصٕغ  -2

                                                )                    (.   اٌجط١خِٓ اٌّؾبص١ً اٌشز٠ٛخ -3

           )                    (. أٚيوبْٔٛ  23 فصً اٌخش٠ف ٠َٛ ٠جذأ -4

            )                    (. وً ٠َٛ اٌشّظ ؽٛي األسضرذٚس  -5

:  اركري السجت :السؤال السبدس 

 . رٕٛع ِؾبص١ً اٌضساػخ فٟ فٍغط١ٓ  -1

: ................................................................................. اٌغجت 

 .ِب إٌز١غخ اٌّزشرجخ ػٍٝ  -2

.   اٌجؾبس ١ِبٖ إٌِٝخٍفبد اٌّصبٔغ ٚعضش اٌىبئٕبد اٌؾ١خ إٌبفمخ ٚاٌزغشة إٌفطٟ 



: ................................................................................ إٌز١غخ 

  : ا٢ر١خٞ ؽال ٌٍّشىالد ػرشقا -3

 (  ٚاألِشاض  األٚثئخ – وبٌضالصي )ثؼط اٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ  

 .  اٌّٛالغ إٌطٛف١خ فٟ فٍغط١ٓ أُ٘ ػٓ رخجشٖ صذ٠ك ٌه فٟ رشو١ب إٌٝاوزت  -4

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 غضح . دٌٚخ فٍغط١ٓ  -

 : .............ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ   -

  ...أص١ِش–  رشو١ب إٌٝ

 ...............صذ٠مٟ اٌؼض٠ض  -

 على اخلرٌطخ  األرقبماكتجً هب تذل علٍخ :   السؤال السبثع 

   - األغٍغٟ– اٌٙبدٞ  ).اٌّؾ١ػ   -1

  (إٌٙذٞ   

 لبسح  -2

  (اعزشا١ٌب  – أٚسٚثب – أع١ب) 

 عجبي   -3

  (سٚوٟ  – االٔذ٠ض   - األٌت) 

 ٔٙش  -4

 ( اٌّغ١غجٟ- ا١ًٌٕ   – األِبصْٚ) 

 ثؾش  -5

  األؽّشاٌؼشة  – اٌّزٛعػ  )
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 اخرت اإلجبثخ الصحٍحخ ممب ثني القٌسني

 ٌنتج عن دوران األرض حول الشمس .1
 كسوف الشم. تعالب الفصول األربعة                    د. تعالب اللٌل والنهار                       ب.أ

 من المخاطر الطبٌعٌة التً تواجه اإلنسان .2
 جمٌع ما سبك. األوبئة واإلمراض     د. البراكٌن        ج. الزالزل                                    ب.أ

 من أسباب تلوث الهواء كل ما ٌلً ما عدا .3
 االستخدام المفرط لؤلسمدة. غاز ثانً أكسٌد الكربون                 ج. الغبار                              ب.أ

 حدثت مرب النكبة على الشعب الفلسطٌنً عام  .4
 م1967.م                                         ج1982. م                            ب1948.أ

 تعرف بأنها جزء من البحر أو المحٌط تمتد داخل الٌابس  .5
 البحار. األنهار                                          ج. الخلجان                            ب.أ

 من األدوات التً استخدمها اإلنسان لدٌما فً الصٌد  .6
 حجر الصوان. البندلٌة                                          ج. السكٌن                             ب.أ

 ٌعود كهف شمبل للحضارة       .7
 الفٌنٌمٌة . النطوفٌة                                        ج. الفرعونٌة                          ب.أ

 صنع اإلنسان مبلبسة لدٌما من  .8
 الحرٌر. جلود الحٌوانات                                ج. جذوع النباتات                     ب.أ

 ألدم مدٌنه فً العالم مدٌنة       .9
أرٌحا  . دمشك                                          ج. بغداد                                ب.أ

 من وسائل االتصال اللفظً     .10
 الرسم على الجدران. إشارات األٌدي                                ج. مبلمح الوجه                   ب.أ

 ضع عالهخ صح إهبم العجبرح الصحٍحخ ًعالهخ خطب إهبم العجبرح اخلبطئخ :السؤال الثبنً 

 (       )ٌعتبر الناٌلون من المواد التً صنع منها اإلنسان مبلبسة حدٌثا                        - 1 
 (       )توجد مغارة الطابون بالمرب من مدٌنة ٌافا                                              - 2
 (       )من اآلثار االٌجابٌة التً تخلفها الكوارث الطبٌعٌة انتشار اإلمراض واألوبئة         - 3
 (       )م                        1208اعلً جبل فً فلسطٌن جبل جرزٌم الذي ٌبلغ ارتفاعه - 4
 (       )تتحمل الدولة فمط مسؤولٌة التخفٌف من مخاطر الكوارث الطبٌعٌة                    - 5

 السؤال الثبلث اكتت هب تشري إلٍو العجبراد التبلٍخ 

ما ٌتمتع به اإلنسان من ذكاء وخبرات الستغبلل العناصر البٌئٌة وتحوٌلها الى مواد اكثر  (           ) -1
 نفعا



 انبعاث المواد المنصهرة والغازات واألبخرة من التشممات فً باطن األرض إلى سطحها  (            ) -2
 المكان الذي ٌأوي إلٌه اإلنسان للعٌش ولضاء احتٌاجاته الٌومٌة  (            ) -3
 العصر الذي اكتشف فٌه اإلنسان النار  (            ) -4
 فهم متبادل بٌن طرفٌن او أكثر وهو نوع من المشاركة والتفاعل (            ) -5

 أقرأ النص التبرخيً التبيل ثن أجت عن األسئلخ التً تلٍو: السؤال الراثع : 
تتمتع فلسطٌن بموقع متمٌز وأرض خصبة ومناخ معتدل مما ساعد على وجود االنسان فٌها منذ  )

  (أقدم العصور ونشوء الحضارات
عدد أهم ممٌزات مولع فلسطٌن؟  -1

.......................................................................................... 
مولع فلسطٌن المتمٌز : ما هً النتٌجة المترتبة على  -2

 ..................................................................؟
ما هً أشهر حضارة لامت فً فلسطٌن  -3

 ................................................................................؟
اذكر أهم اآلثار الموجودة فً مدٌنة أرٌحا  -4

 ..............................................................................؟

 السؤال اخلبهس    صحح اخلطأ يف اجلول التبلٍخ 

 )                    (. بالكتابة المسمارٌة                المصرٌٌنغرفت الكتابة عند - 1 -5
               )                    (. الفٌضاناتمن المخاطر التً تواجه كهف شمف هو- 2 -6
  )                    (.لطحن الحبوب البرٌة المناجل الحجرٌة استخدم اإلنسان لدٌما - 3 -7
          )                     (.تلوث الهواء والماءالبٌئة التحتٌة من أثار الحروب على - 4 -8
                             )                    (.لبنانٌحد فلسطٌن من جهة الشرق دولة - 5 -9

 أجت عن األسئلخ التبلٍخ                                                              :    السؤال السبدس   
  : اذكر السبب

 أصبح العالم حالٌا لرٌة صغٌرة ؟ - أ
..................................................................................................... 

  : ما هً النتٌجة المترتبة على–ب 
 انتشار الموالع األثرٌة فً فلسطٌن ؟- 

............................................................................................... 
 :اقترح حال - ج
 التلوث الضوضائً ؟- 

............................................................................................ 
  ؟اثبت صحة ما ٌلً- د
 تمدم اإلنسان المدٌم فً صنع مبلبسة ؟- 

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

 : اكتب رسالة إلى - هـ 
وزٌر البٌئة  والصحة حول خطر تلوث مٌاه البحر  بمٌاه الصرف الصحً  واثارة على صحة * 

 اإلنسان؟ 



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

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

 : أرسن خرٌطخ العبمل ًحذد علٍيب األتً -: السؤال السبثع 
 البحر المتوسط- 1
 .اصغر لارة فً العالم أولٌانوسٌا- 2
 جبال الهمبلٌا- 3

المحٌط المتجمد الشمالً   -5
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                              -:اخرت اإلجبثخ الصحٍحخ فٍوب ٌلً : السؤال األًل 
 :  من المحاصٌل الصٌفٌة فً فلسطٌن  -1

 البلح- المشمش                 د- الفراولة                   ج- الزٌتون                      ب - أ

 

 :   جمٌع ما ٌلً من جبال السلسلة الجبلٌة الوسطى ما عدا جبل  -2

 المكبر- جرزٌم                   د- الجرمك                   ج- عٌبال                        ب - أ

 

 :  من الموالع النطوفٌة التً تنتشر فً فلسطٌن والتً تمع غرب مدٌنة رام هللا كهف  -3

 السخول- الطابون                  د- جبل المفزة                ج- شمبا                          ب - أ

 

 :  اعتمد االنسان لدٌما فً صنع معظم أدواته من  -4

 النحاس- الخشب                   د- الحجارة                   ج- الحدٌد                        ب - أ

 

 :   حدث العدوان الثبلثً على مصر عام  -5

 1956-                    د1967-                      ج1939-                        ب1948 - أ

 

 :    من أسبابها الزٌادة الكبٌرة فً معدل سموط األمطار  -6

 البراكٌن- الزالزل                  د- الفٌضانات                 ج- الجفاف                       ب - أ

 

 27ص:   من الموارد الغٌر متجددة  -7

 الشمس- الماء                      د- الهواء                      ج- الذهب                        ب - أ

 

 :   أكبر محٌطات الكرة األرضٌة من حٌث المساحة  -8

 المتجمد الشمالً - الهندي                    د- الهادي                     ج- األطلسً                      ب - أ

 

 :  من أهم األودٌة فً فلسطٌن وادي الفارعة وٌوجد فً مدٌنة  -9

 نابلس- رام هللا                    د- طوباس                     ج- أرٌحا                         ب - أ

 :   من األمراض التً تصٌب اإلنسان فً فصل الشتاء  -10

 ضٌك التنفس- األنفلونزا                 د- الرمد                        ج- الحساسٌة                     ب - أ

 

 
 



  × أً √ضع عالهخ : السؤال الثبنً 
 .    كواكب 10عدد كواكب المجموعة الشمسٌة  (      ) -1

 .    آذار من كل عام 21ٌبدأ فصل الربٌع فً نصف الكرة الشمالً ٌوم  (      ) -2

 .   تمٌزت حٌاة اإلنسان لدٌما باالستمرار  (      ) -3

 .  اكتشف اإلنسان النار فً العصر الحدٌث  (      ) -4

 .  أول معدن اكتشفه اإلنسان لدٌما هو النحاس  (      ) -5

 

 أكتت هب تذل علٍو العجبراد التبلٍخ : السؤال الثبلث 
 . مناطك منخفضة وضٌمة ومحصورة بٌن جبلٌن تجري فٌها المٌاه ولت سموط المطر (                   ) -1

 . هً تحوٌل اإلنسان للموارد الطبٌعٌة إلى سلعة أو خدمة ٌستفاد منها (                   ) -2

 . هً األضرار التً ٌتسبب فٌها اإلنسان نتٌجة اإلفراط فً استخدام موارد البٌئة (                   ) -3

 .فهم متبادل بٌن طرفٌن أو أكثر وهو نوع من المشاركة والتفاعل (                   ) -4

 .هو زٌادة فً أحد عناصر البٌئة أو نمصان فٌها عن طرٌك دخول مواد غرٌبة إلٌها (                   ) -5

   -:اقرأ النص التبيل ثن أجت عن األسئلخ التً تلٍو : السؤال الراثع 
تتمتع فلسطٌن بموقع متمٌز وأرض خصبة ومناخ معتدل ما ساعد على وجود اإلنسان منذ أقدم العصور ونشوء  )

 (الحضارات وأشهرها الحضارة النطوفٌة 

 .......................من أشهر الحضارات فً فلسطٌن  -1

 .........................من الموالع النطوفٌة فً فلسطٌن مدٌنة  -2

 ..............................و ....................... تتمٌز فلسطٌن ب  -3

 تسمٌة الحضارة النطوفٌة بهذا االسم ؟/ علل -4

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

                                             -:صحح اخلطأ يف اجلول التبلٍخ : السؤال اخلبهس 
  (......................)ٌأتً فصل الصٌف بعد فصل الشتاء مباشرة  -1

 (......................)ٌتكون البرونز من النحاس والصلصال              -2

 (.......................)من الحرف التً مارسها اإلنسان المدٌم الصناعة   -3

  (......................)بدأت حٌاة اإلنسان المدٌم فً فلسطٌن فً المنازل   -4

 (......................)ٌشترط فً التواصل الجٌد تجاهل اآلخرٌن          -5

 :أجت عن األسئلخ التبلٍخ : السؤال السبدس 
 :-أذكر السبب  - أ

 استبدل اإلنسان المدٌم النمود بنظام المماٌضة ؟ -1

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

 ٌطلك على الرخام فً فلسطٌن بالذهب األبٌض ؟ -2

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



 :-ما النتٌجة المترتبة على  - ب

 تعرض االنسان للحروب واالحتبلل واللجوء والفمر ؟ -1

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

 التمدم الصناعً ؟ -2

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

 / اقترح حال ل - ج

 التخفٌف من أثر الكوارث لبل ولوعها ؟

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

 :-أثبت صحة ما ٌلً - د

 (أصبح العالم فً الولت الحالً لرٌة صغٌرة  )

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

 : أكتب رسالة الى 

 رئٌس بلدٌة غزة تشكو فٌها من التلوث المائً ووضع الحلول البلزمة لهذه المشكلة 

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

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

 -:أكتت هب تشري إلٍو األرقبم على اخلرٌطخ : السؤال السبثع 

 

 

 

 

 

 

 

 .......................لارة  -1
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1 

2

2 
3 

4 



  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 
  

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

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

 :   الدرجة ساعتان:     زمن االختبار

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

 

.     اختبري اإلجبثخ الصحٍحخ ممب ثني القٌسني /   السؤال األًل

 ملٌون كم   .............ٌبلغ بعد الشمس عن األرض  -1
 كم  120.  كم                د170.  كم                  ج140. كم                ب150. ا

 ٌعد أطول أنهار العالم  -2
نهر الدانوب .نهر األردن             د. نهر النٌل                 ج.نهر األمازون           ب. ا

 من الموارد الطبٌعٌة المتجددة     -3
النحاس    . الهواء                 د. الحدٌد                    ج. الذهب                    ب.ا

  انبعاث المواد المضرة والغازات من باطن األرض إلى سطحها تسمً -4
العواصف    .الفٌضانات            د. الزالزل                   ج. البراكٌن                 ب. ا

 حدثت النكسة على فلسطٌن عام   -5
 1976.                د1982.                     ج1967.                  ب1948. ا

  0سكن اإلنسان قدٌما فً  -6
ال شًء مما ذكر .البٌوت                د. الكهوف                    ج.الخٌام                    ب.ا

 اعتمد اإلنسان القدٌم فً صناعة أدواته على  -7
النحاس .الحجارة              د. الحدٌد                      ج.الخشب                   ب.ا

  من أشهر الكهوف فً فلسطٌن التً تعود للعصور القدٌمة   -8
جمٌع ما ذكر .شقبا                  د. السخول                    ج.الطابون                  ب.ا

 أشهر المدن التً عرفت صناعة النسٌج هً  -9
المجدل  .بئر السبع            د. القدس                      ج.عكا                       ب.ا

 اخترع الكنعانٌون الكتابة -10
أالتٌنٌة  .الهجائٌة              د. المسمارٌة                  ج.            بةالهٌروغلٌفً.ا

 

أهبم العجبرح  (  ×)  أهبم العجبرح الصحٍحخ ًعالهخ ( √  )ضعً عالهخ :السؤال الثبنً 
اخلبطئخ 



 (       ) آذار   21ٌبدآ فصل الربٌع فً نصف الكرة األرضٌة الشمالً فً  .1
 (       )أعلى جبال فً فلسطٌن جبل النبً ٌونس فً حلحول                  .2
 (       )من المناطق األولى فً العالم إلً استخدمت النقود هم الفراعنة    .3
 (       )تشابهت أدوات اإلنسان القدٌم فً أشكالها وأحجامها                 .4
 (       )من صنع اإلنسان القدٌم فً مرحلة الصٌد من جلود الحٌوانات     .5

   -:اكتجً هب تذل علٍو العجبراد التبلٍخ :  السؤال الثبلث  

.    مسطحات مائٌة واسعة تحٌط بالكرة األرضٌة وتفصل بٌن القارات (              )  .1

ما ٌنتفع به اإلنسان من ذكاء لالستغالل العناصر البٌئة وتحولها إلى مواد أكثر  (              ) .2

نفعا  

.   هو دخول مواد غرٌبة للتربة تجعلها غٌر صالحة للزراعة (              ) .3

. العصر الذي صنع اإلنسان القدٌم أدواته فٌه من الحجارة  (              ) .4

 انتقال األفكار والمعلومات بٌن طرفٌن أو أكثر من خالل وسائل وأسالٌب مختلفة (              ) .5

السؤال الراثع أجت عن الفقرح التبلٍخ  
(  حمل الدولة واألفراد مسؤولٌة التخفٌف من مخاطر الكوارث الطبٌعٌة وحماٌة السكان وممتلكاتهم تت)

:-  على ضوء ذلك 

عدد أمثلة على المخاطر الطبٌعٌة التً تحدث على سطح األرض  -1
 -----------------------------------------        ------------------------------------------

اذكر طرقا ٌمكن من خاللها التخفٌف من الكوارث قبل وقوعها   -2
  ----------------------------------------------------------------------------------------

 الكوارث الطبٌعٌة : ما النتائج المترتبة على  -3
 

  -:صحح اخلطأ يف اجلول التبلٍخ : السؤال اخلبهس  
ٌعد المحٌط الهادي أصغر المحٌطات من حٌث المساحة   (                 )

ٌستخرج الرخام  من سهول فلسطٌن  (                 )

النقود هً طرٌقة  مبادلة  سلعة بسلعة أخري   (                 )

عرف اإلنسان القدٌم إشعال النار بسرعة   (                 )

صنع البرونز من النحاس والحدٌد  (                 )

أجت عن األسئلخ التبلٍخ  : السؤال السبدس 
 



 اذكر السبب   –أ 

خطورة التلوث البٌئً على مكونات البٌئة الطبٌعٌة -1 

 -----------------------------------------------------------------------------

 ما النتٌجة  تنوع المناخ وأشكال السطح والتربة فً فلسطٌن  –ب 

 ------------------------------------------------------------------------------

أقترح حال  لحماٌة كهف شقبا من اعتداءات اسرائٌل  - ج

 ------------------------------------------------------------------------------

  اثبت صحة ما ٌلً –د 

 (أصبح العالم فً الوقت الحالً قرٌة صغٌرة ) -1
 

اكتب رسالة الى منظمة  الٌونسكو لحماٌة اآلثار من االعتدات الصهٌونٌة   -2

 

 -:على اخلرٌطخ التً أهبهك أكتت هب تذل علٍو األرقبم التبلٍخ :السؤال السبثع 

 ----------------قارة  -1
 --------------المحٌط  -2
 ---------------الجبال  -3
 ...................البحر  -4
................... النهر  -5
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 :   الدرجة ساعتان:     زمن االختبار

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

 :                 اخرت اإلجبثخ الصحٍخ: السؤال األًل

..............                   تتخذ األراضً الشكل - 1  

بٌضاوي . كروي               د. دائري                     ج. اسطوانً                    ب. أ  

............. من المحاصٌل الخرٌفٌة فً فلسطٌن   - 2  

الموز . الفراولة              د. الزٌتون                    ج.العنب                       ب.  أ  

كل مما ٌلً موارد طبٌعٌة متجددة ما عدا- 3  

الحدٌد.  الهواء               د.  الماء                       ج.الشمس                      ب.  أ  

تنتج عن دواران األرض حول نفسها- 4  

الكسوف والخسوف. اللٌل والنهار              ج. الفصول األربعة            ب.  أ  

.................                               ٌعرف النفط بـ - 5  

الذهب األبٌض. الذهب األزرق      د. الذهب األحمر             ج.الذهب األسود               ب.  أ  

أول مدٌنة مسورة فً التارٌخ - 6  

أرٌحا .  طولكرم             د.  بٌسان                      ج. الناصرة                     ب.  أ  

............من وسائل االتصال الحدٌثة - 7  

االنترنت .  التلفاز               د.  الثمار                      ج. الخٌول                       ب.  أ  

2ملٌون كم........ ٌبلغ بعد الشمس عن األرض- 8  

170.                   د510.                        ج120.                          ب150.  أ  

: أكثر جبال فلسطٌن ارتفاعا- 9  

الجرمك.  الجوالن              د. الجلٌل                      ج. المكبر                        ب.  أ  

 ضع عالهخ صح أً خطأ: السؤال الثبنً



  أٌلول من كل عام 23ٌبدأ فصل الشتاء فً النصف الشمالً فً ٌوم  (       )-1

من سطح الكرة األرضٌة   % 71تبلغ مساحة الٌابس  (       )-2  

ٌمنع النفط وصول األكسجٌن للكائنات البحرٌة فٌؤدي لموتها  (     )-3  

. المفترسة تاستخدم اإلنسان النار فً التدفئة وحماٌة نفسه من الحٌوانا (     )-4  

.توجد مغارتا الطابون والسخول فً المدس (    )-5  

.توفٌر السكن والملبس من أهم حاجات اإلنسان وحموله (     )-6  

عرفت الحضارة النطوفٌة نسبة لوادي النطوف  (     )-7  

أهم حجات اإلنسان وحموله لتوفٌر المسكن والملبس  (     )-8  

ٌتصف البدو فً فلسطٌن بعدم االستمرار فً مكان واحد  (     )-9  

 اكتت هب تذل علٍو العجبراد التبلٍخ : السؤال الثبلث
هو المكان الذي ٌؤدي إلٌه اإلنسان للعٌش والنوم والراحة  (.................)  

مسطحات مائٌة واسعة تحٌط بالكرة األرضٌة وتفصل بٌن المارات  (................)  

. نزاع مسلح بٌن دولتٌن أو أكثر لتحمٌك مصالح مختلطة (...............)  

. العناصر التً تمدمها البٌئة الطبٌعٌة لئلنسان ٌموم باستغبللها (...............)  

هزات أرضٌة متتالٌة تحدث فً باطن األرض وتسبب االنكسارات (...............)  

 النص التبرخيً : السؤال الراثع
والتعبٌر عن األمور ، تبادل األفكار والخبرات: تتمثل فً، لبلتصال والتواصل أهمٌة كبٌرة فً حٌاتنا

وهما ، وتموٌة الروابط االجتماعٌة، ونمل المعارف والمعلومات، (إلخ .... وحزن، فرح  )الوجدانٌة 

أصبح ،وبفضل تطور وسائل االتصال، وحلها، والتغلب على المشكبلت، وتطورها، وسٌلة لتمدم الشعوب

.ٌتواصل سكانه فٌما بٌنهم بكل سهولة، العالم لرٌة صغٌرة  

/..................................................................ما الممصود باالتصال  

:وضح أهمٌة التواصل فً حٌاتنا  

1.............................................................................  

2.............................................................................  

:رتب وسائل االتصال التالٌة من األلدم لؤلحدث  



( االنترنت – الحمام الزاجل – الهاتف البلسلكً –التلفاز  )  

 :صحح اخلطأ يف اجلول التبلٍخ: السؤال اخلبهس
            )...............( بمبلغ من المال المماٌضة هً مبادلة  لسلطة المتوفر-1

                     )...............( 1948 ولع العدوان الثبلثً على مصر عام -2

                   )...............( الشرق للغرب تدور األرض حول الشمس من -3

  (...............) انحباس األمطار لفترات طوٌلة                       الفٌضانات-4

  (...............) لارة آسٌا                                       شرقتمع فلسطٌن -5

 أجت عن األسئلخ التبلٍخ: السؤال السبدس
:أذكر السبب. أ  

تتمٌز حٌاة اإلنسان المدٌم بالتنمل والترحال وعدم االستمرار؟      -1  

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

ال ٌستطٌع اإلنسان العٌش منفردا؟    -2  

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

:ما النتٌجة. ب  

دوران األرض حول الشمس ؟             - 1  

/...........................................................النتٌجة  

الكوارث الطبٌعٌة والبشرٌة؟               - 2  

/.............................................................النتٌجة  

:الترح حبلً   

للتخفٌف من الكوارث لبل ولوعها          - 1  

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

الحد من التلوث بأنواعه                           - 2  

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

 



  -:ارسن خرٌطخ فلسطني ًعني علٍيب اَتً: السؤال السبثع
البحر المتوسط                       - 1  

الخلٌج العمبة- 2  

دولة مصر- 3  

السهول الساحلٌة - 4  

بحٌرة طبرٌا - 5  
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 اختبري اإلجبثخ الصحٍحخ هن ثني األقٌاس: السؤال األًل 
 

 .   ملٌون كم ........... ٌبلغ بعد الشمس عن األرض  .1
 180-                   د170-                     ج120-                      ب150 - أ
 تبلغ نسبة الٌابسة على الكرة األرضٌة       .2
 %29- د%                 60- ج%                  50- ب%                      71 - أ
 .تعد مدٌنة الخلٌل من أهم المحافظات فً صناعة   .3
 الحدٌد- حجر الرخام          د. النحاسج                ج- الفوسفات                   ب - أ
 انبعاث المواد المنصهرة والغازات من التشققات فً باطن األرض إلى سطحها ٌسمى .4

 الجفاف- الفٌضانات            د. البراكٌنج               ج- الزلزال                       ب - أ
 . تؤثر الحروب على   .5
 قجمٌع ما سب- البٌئة                  د- الحٌوان                ج- اإلنسان                      ب - أ
 .  من أسباب تنقل اإلنسان فً العصر الحالً  .6
 جمٌع ما ذكر- الحروب واالحتبلل  د- االكتشاف              ج- الترفٌه                         ب - أ

 . من أهم حاجات اإلنسان وحقوقه وأولوٌات حٌاته التً ٌسعً لتحقٌقها    .7
 أ وب معا- العبلج                 د. الملبسج                ج- المسكن                       ب - أ
  بالكتابة   نسمٌت الكتابة عند السومرًٌ .8
 لٌس مما ذكر- الهٌروغلٌفٌة         د- المسمارٌة              ج- الهجائٌة                        ب - أ

 .  أقدم مدٌنة فً العالم   .9
 الخلٌل - رام هللا               د- المدس                  ج- أرٌحا                           ب - أ

 من المخاطر التً تواجه كهف شقبا  .10
 كثرة الزائرٌن- الفٌضانات          د- الجفاف                 ج - التشممات                        ب - أ

 فٍوب ٌلً ( ˣ) أً  (√)ضع عالهخ :السؤال الثبنً 

 . تتمٌز الكرة األرضٌة بأنها ثابتة ولٌست متحركة  (      ) .1
 . عرف اإلنسان المدٌم النار لبل معرفته إشعالها   (      ) .2
 . ٌستطٌع اإلنسان العٌش منفردا دون الحاجة لآلخرٌن   (      ) .3
 .عرف اإلنسان المدٌم األحذٌة فً فتراته األولً على كوكب األرض   (      ) .4
 تشابهت أدوات اإلنسان المدٌم فً أشكالها وأحجامها   (      )

 : اكتجً هب تذل علٍو العجبراد االتٍخ :السؤال الثبلث 
 

 .   مسطحات مائٌة أصغر من مساحة المحٌطات  (.......................) .1

 . هً العناصر التً تمدمها البٌئة الطبٌعٌة لئلنسان لٌموم باستغبللها  (.......................) .2



هو اإلنسان الذي عاش فً الفترة التً تمتد من أول ظهور له على سطح  (.......................) .3
 . األرض إلى ما لبل اكتشاف الزراعة

 

 . العصر الذي صنع اإلنسان المدٌم أدواته فٌه من الحجارة   (.......................) .4
فهم متبادل بٌن طرفٌن أو أكثر وهو نوع من المشاركة والتعاٌش وهو اساس  (.......................) .5

 .العبللات اإلنسانٌة   

 :  أقرئً النص التبرخيً ثن أجٍجً عن األسئلخ التً تلٍيب :السؤال الراثع 
، دمرت المنازل، أو حٌوان، ال نبات، ال حجر، فبل ٌسلم منها شجر، أٌنما حلت الحرب حل الخراب " 

وما عانته هذه المبلجئ ، فمد سكنوا المبلجئ، أما من بمً من السكان، وانتشرت األمراض، ولتل من لتل
من سوء األحوال فكانت بٌئة النتشار األمراض واألوبئة واإلعالات والحروق واآلالم مثلما حدث فً 

 "فلسطٌن والعراق وباكستان والٌابان 

 استنتجً من النص أثر الحروب على اإلنسان ؟ .1
.............................................................................................. 

 عددي الدول التً تعرضت للحروب ؟ .2
................................................................................................ 

 : صححً هب حتتو خط يف العجبراد اَتٍخ :السؤال اخلبهس

 . اتجاه عمارب الساعة  معتدور األرض  (.......................) .1
 .  أطول أنهار العالم األمازونٌعد نهر  (.......................) .2
 .الخٌامعاش اإلنسان المدٌم فً  (.......................) .3
 .  التواصلفشلوضوح األفكار أثناء التواصل ٌؤدي إلى  (.......................) .4
   .  والصلصالٌتكون البرونز من النحاس  (.......................) .5

 : أجٍجً عن األسئلخ اَتٍخ :السؤال السبدس 

 :اذكري السبب  -أ 
 . تتنوع المحاصٌل الزراعٌة فً فلسطٌن  .1

 :...............................................................................................السبب 
 . استبدال اإلنسان القدٌم النقود بنظام المقاٌضة  .2

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

 :ما النتٌجة المترتبة على  -ب 
 . تعرض اإلنسان للحروب واالحتالل والجوع والفقر   .1

 : ...............................................................................................النتٌجة 
 .  آثار التلوث على الحٌوانات  .2

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

  ؟   ةاقترحً طرقاً ٌمكن من خاللها حماٌة كهف شقبا من االعتداءات اإلسرائٌلً -ج 
.......................................................................................................... 

 

 :ما المقصود بالعبارة اآلتٌة  -د 



 "  أصبح العالم فً الوقت الحالً قرٌة صغٌرة " 

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

 :   حذدي على اخلرٌطخ حبست هب ىٌ هطلٌة :السؤال السبثع 

 

 جبال الهمبلٌا -1

 خط االستواء -2

 المحٌط األطلسً -3

 لارة أمرٌكا الشمالٌة -4

 نهر النٌل -5
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 اختر اإلجابة الرحيحة مسا القهسين :- الدؤال األول 
  :           في محؾر ثابت مؽ اللخب الى الذخر ................ تجور األرض حؾل ( 1
 الذسدية  (جنفديا  (بالذسذ  (أ
  .                                                 ................  مؽ السحا يل الذتؾية (2
 العشب (ج الشختقال  (ب المؾز (أ
  .                                   ................ تشمغ ندشة اليابدة عمى سظح األرض( 3
  %71 (ج  %75 (ب  %29 (أ
 :                                   مؽ قارة آسيا ................ تقع فمدظيؽ في الجدء ( 4
 الجشؾبي اللخبي (ج الذسالي (ب الذخقي (أ
  .                                               ................ مؽ أىؼ السؾارد الظشيعية( 5
 الذسذ (ج الساء (ب الحجيج (أ
  .    ................  متتالية تحجث في باطؽ األرض وترل الى سظحياأرضية اىتدازات (6
 الفيزانات (ج الدالزل (ب العؾا ف (أ
 50ص  .                                             ................ حجثت حخب الشكدة عام ( 7
  م1948 (ج  م1967 (ب  م1914 (أ
   .                            ................  اعتسج االندان القجيؼ في تؾفيخ غحائو عمى (8
 االثشيؽ معاً  (ج الحيؾانات (ب الثسار (أ
  .                                               ................  القجيؼ في اإلندان عاش (9
 بيؾت خذشية (ج الكيؾف (ب السداكؽ الحجيثة (أ

  .                   ................  السشاطق التي عخفت الشديج في فمدظيؽ أشيخ مؽ (10
 غدة (ج السججل (ب يافا (أ

 

 ] درجات 5 [أمام العبارة الخظأ   ()أمام العبارة الرحيحة وإشارة  ()ضع إشارة :- الدؤال الثاني
 

  )     ( . تذخيؽ األول 21يشجأ فرل الريف في ( 1



  )     ( .أعمى جشل في فمدظيؽ ىي جخزيؼ    ( 2
  )     ( .الساء مؽ السؾارد الظشيعية اليامة تحتاجو جسيع الكائشات ( 3
  )     ( .يحجث الجفاف بدشب انحشاس األمظار لفتخات طؾيمة    ( 4
  )     ( .لى السياه   إالتمؾث اليؾائي يحجث عشج دخؾل مؾاد غخيشة ( 5
  )     ( .  م1914حجثت حخب الشكشة عام ( 6
  )     ( .مؽ أسشاب اليجخة قجيسَا الحخوب    ( 7
  )     ( .مؽ أشيخ الكيؾف في فمدظيؽ  يف شقشا ( 8
  )     ( . ىي الشحاس اإلندانأول السعادن التي اكتذفيا ( 9

  )     ( .مؽ وسائل االترال الحجيثة الجؾال ( 10
 

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

  .                           أيمؾل مؽ  ل عام23فرل  يشجأ في  ] ................... [( 1
               .أراضي مختفعة عسا حؾليا سظحيا واسع ومششدط  ] ................... [( 2
ىي انشعاث السؾاد السشريخة واللازات واألبخخة مؽ التذققات في باطؽ  ] ................... [( 3

  .                                         سظحيا إلىاألرض 
     .                  القجيؼ في الظيياإلندانوسيمة استخجميا  ] ................... [( 4
    .               حخوف اختخعيا الكشعانيؾن  ] ................... [( 5

 

 :-  اارن بين أسباب الهجرة اجيسًا وحجيثًا من خحل الججول التالي:- الدؤال الرابع 
 

 اً أسشاب اليجخة حجيث اُا أسشاب اليجخة قجيؼ
 
 
 

 

                                                                                      

:-                                  صحح الخظأ في الجسل التالية :- الدؤال الخامس 
 

  ] متليخ – ثابت – دائؼ [  .متحخكتجور األرض حؾل نفديا في محؾر ( 1
  ] الخمجان – الشحيخات – الشحار [ ىي مدظحات مائية مالحة أ لخ مداحة مؽ األنيار( 2



 .ت السحيظا
 السؾارد إلى سمعة اإلندان ىي تحؾيل السؾارد الظشيعية( 3

  .أو خجمة يدتفاد مشيا
 السؾارد – السؾارد االقترادية [

 ] السؾارد الدياسية –الشذخية 
 

 أسؼ يظمق عمى القشائل الستشقمة التي تعير لحزخا( 4
  .في خيام

  ] األجانب – الشجو – الشخبخ [

 يقع في وادو الشاطؾف بالقخب مؽ قخية كيف العحراء( 5
  .شقشا شسال غخب رام هللا

  ] الظابؾن – شقيا –الدخؾل[

 :-                                                    بم تفدر  (أ:- الدؤال الدادس 
 

 10      ص.تشؾع السحا يل الدراعية في فمدظيؽ   ( 1
 / ......................................................................................... .الدشب 

 30 ص .(الحىب األبيض)يظمق عمى الخخام في فمدظيؽ( 2
 / ......................................................................................... .الدشب 

 -:الشتيجة السترتبة عمى ما (ب
                                                .                حجوث الحخوب بيؽ الجول( 1

 ......................................................................................... . أدى إلى 
                                            .                  ًا تقجم وسائل االترال حجيث( 2

 ......................................................................................... . أدى إلى 
 :-ااترح حح لـ  (ج
  .              طخًر يسكؽ مؽ خالليا حساية اآلثار الفمدظيشية مؽ اعتجاءات االحتالل حاقتخ (1

 : .......................................................................................... .الحل 
 :-                    حجد السظمهب عمى الخريظة التالية :- الدؤال الدابع 

 

 : ................... .قارة  (1

 : ................... .خط  (2

 : ................ .السحيط  (3

 : .................. .الشحخ  (4
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 2018-2017  للعام الدراسً ---------للصف      وحـــــــــــــدة الـتــــــقـٌـــــٌـــــم 

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

 :   الدرجة ساعتان:     زمن االختبار

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

  -:ي اإلجبثخ الصحٍحخ ممب ثني القٌسني /اخرت: السؤال األًل

 :مميهن كم........ يبمغ بعج الذسس عن األرض -1
 170- ج 120 - ب 150 - أ

 :في فرل الربيع......... تكهن الذسس عسهدية عمى -2
مجار الججو - جخط االستؾاء  - بمجار الدخطان  - أ

 :مدظحات مائية واسعة تحيط بالكرة األرضية وتفرل بين القارات-3
 األنيار- جالشحار  - بالسحيظات  - أ

 :تقع جبال الهيسحيا في اارة-4
آسيا -    جأوروبا  - بأمخيكا الجشؾبية  - أ

 :جسيع ما يمي من جبال الدمدمة الجبمية الهسظى ما عجا جبل-5
الجخمق -    ججخزيؼ  - بعيشال  - أ

 :جسيع ما يمي من السهارد الستججدة ما عجا-6
أشعة الذسذ -    جالشفط  - بالساء  - أ

 :لى سظحهاإانبعاث السهاد السشرهرة والغازات من التذققات في باطن األرض -7
الفيزانات -    جالشخاكيؽ  - بالدالزل  - أ

 :اعتسج االندان اجيسا في صشع معظم ادواته عمى-8
الحجيج -    جالشحاس  - بالحجارة  - أ

 :يعهد كهف شقبا لمحزارة-9
الفخعؾنية -    جالدؾمخية  - بالشظؾفية  - أ

 :عرف االندان السداكن التي بشاها عشجما مارس حرفة -10
الخعي -    جالريج  - بالدراعة  - أ

 -:اهبم العجبراد التبلٍخ ( X)اً  ( √)ضع إشبرح : السؤال الثبنً

 .يدسى الظخف األول في عسمية االترال بالسدتقشل بيشسا الظخف الثاني بالسخسل (    ) -1



 . مؽ جحوع األشجارأخحىا مالبدو في مخحمة الدراعة مؽ الخيؾط التي اإلندان شع  (    ) -2
 . األول عمى الشار مؽ الظشيعةاإلندانحرل  (    ) -3
 . الفمدظيشياإلندانأثخ اختالف الفرؾل عمى تخاث  (    ) -4
 .تتخح الكخة األرضية الذكل الكخوو  (    ) -5

 -:ي هب تذل علٍو العجبراد التبلٍخ/اكتت: السؤال الثبلث

 .مشاطق مختفعة ليا قسؼ بارزة وجؾانب مشحجرة تذشو اليخم (            ) -1
 .مجارو مائية تشحجر مؽ السشاطق السختفعة لترب في محيط او بحخ (    ) -2
  مؽ ذ اء وخشخات الستلالل العشا خ الشيئية اإلندانىي ما يتستع بو  (            ) -3

 . نفعا لإلندانأكثخ مؾاد إلىوتحؾيميا 
  لفتخات طؾيمة ويدشب خدائخ  شيخة وىجخاتاإلمظارىؾ انحشاس  (            ) -4

 .                   جساعية ليكان السشظقة التي يريشيا
 .ىؾ دخؾل مؾاد غخيشة لمتخبة يجعميا غيخ  الحة لمدراعة (             ) -5

 -:نقرأ النص احلٌاري ثن جنٍت على األسئلخ أسفل النص: السؤال الراثع 

. مع بجاية العظمة الريفية قخرت عائمة أبي الدعيج الحىاب في رحمة تخفييية"

 الشحخ السيت وىشاك سأ ظاد األسساك  إلى سشحىب :االت يارا

ال يؾجج اسساك في الشحخ السيت بدشب شجة السمؾحة فيو : (مشتدسا)األب

بحيخة الحؾلة : (يذيخ بأ شعو عمى الخخيظة)سعيج

 الحؾلة بحيخة ليذ فييا ماء :األب

؟ آبي لساذا يا :سعيج

".  قام االحتالل الرييؾني بتجفيفيا، حتى يحؾليا مشاطق زراعية وبحلػ دمخ الحياة الظشيعية فييا :األب

 : مؽ فمدظيؽ......  في الجية السيتيقع الشحخ  -1
 (اللخبية-   الذخقية -   الذسالية )

 : السؾجؾدة في فمدظيؽالشحيخاتمؽ  -2
  (بحيخة طشخيا - بحيخة فكتؾريا - بحيخة قدويؽ)

 :ي الدبب /اذكر - أ



 . انعجام األسساك في الشحخ السيت -1

:..............................................................................................الدشب
 .

 . قيام االحتالل بتجفيف بحيخة الحؾلة -2

:..............................................................................................الدشب
 .

 -:صححً هب حتتو خط يف العجبراد التبلٍخ : السؤال اخلبهس

 .والرمراليتكؾن الشخوند مؽ الشحاس  (                  ) -1
 . التؾا لفذل إلىوضؾح األفكار يؤدو  (                  ) -2
 . أطؾل انيار العالؼاألمازون يعج نيخ  (                  ) -3
 .الغرب إلى الذرق تجور األرض حؾل الذسذ مؽ  (                  ) -4
 . بعج فرل الذتاء مشاشخةالريفيأتي فرل  (                  ) -5

 أجت عن األسئلخ التبلٍخ: السؤال السبدس

 :ي الدبب /اذكر - أ
 .األرضيةتعاقب الميل والشيار عمى سظح الكخة  -1

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

 .األرضيةتخ د معغؼ قارات العالؼ في نرف الكخة الذسالي مؽ الكخة  -2

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

 .ارتشاط حياة الشجو بفرؾل الدشة -3

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

 :ما الشتائج السترتبة عمى - ب
حجوث الحخوب بيؽ الجول  -1

:................................................................................... الشتيجة
 :ي طراا يسكن من خحلها التخفيف من آثار الكهارث ابل واهعها /ااترح - ج



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

 :ي علٍيب هب ٌلً /ي خرٌطخ فلسطني، ًعني/ارسن: السؤال السبثع

 كيف شقشا- 3عيؽ السالحة           - 2           أريحامجيشة  -1
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     :إخرت اإلجبثخ الصحٍحخ ممب ثني القٌسني :السؤال األًل 
 ١ٍِْٛ وُ ....... ٠جٍغ ثؼذ األسض ػٓ اٌشّظ  -1

150                                            120                                     140      

 ٔغجخ اٌّبء ِٓ اٌىشح األسظ١خ                    -2

81                                         %91                                    %71 % 

 فٍغط١ٓ         ....... ٠غزخشط اٌشخبَ ِٓ  -3

 عٙٛي                                           عجبي                                       أغٛاس 

 ِٓ اٌّخبغش اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ رٙذد ؽ١بح اإلٔغبْ  -4

 اٌضالصي                                     رٍٛس اٌٙٛاء                               رٍٛس اٌّبء 

 ٠ٙذد اٌزٍٛس ؽ١بح                              -5

  اإلٔغبْ                                      اٌؾ١ٛاْ                                  االص١ٕٓ ِؼب 

 ػبػ اإلٔغبْ اٌمذ٠ُ فٟ                        -6

 ث١ٛد أعّٕذ                                اٌىٙٛف                                     اٌخ١بَ 

 صٕغ اإلٔغبْ اٌمذ٠ُ دٚارٗ فٟ اٌؼصش اٌؾغشٞ ِٓ -7

 ػظبَ اٌؾ١ٛأبد                              اٌؾذ٠ذ                                   اٌجالعز١ه

 ٠مغ وٙف شمجب فٟ شّبي غشة ِذ٠ٕخ             -8

 اٌمذط                                         ساَ هللا                                      اٌخ١ًٍ 

 ألذَ ِذ٠ٕخ فٟ اٌزبس٠خ                             -9

 اٌمذط                                          ٔبثٍظ                                       أس٠ؾب 

 اٌٍغخ اٌزٟ اعزخذِذ ػٕذ اٌّصش١٠ٓ اٌمذِبء  -10

 اٌّغّبس٠خ                                    اٌٙغبئ١خ                                 ا١ٌٙشٚغ١ٍف١خ

 

 : اهبم العجبراد االتٍخ  (خطأ  )أً  (صح  )ضع عالهخ : السؤال الثبنً 
 (       )٠زخز وٛوت األسض اٌشىً شجٗ وشٚٞ                                   -1

 (       )٠ؼذ ٔٙش األِبصْٚ أغٛي أٔٙبس اٌؼبٌُ                                      -2

 (       )رؼذ ِذ٠ٕخ ٔبثٍظ ِٓ أُ٘ اٌّؾبفظبد فٟ صٕبػخ ؽغش اٌشخبَ       -3

  (       )ػبػ اإلٔغبْ اٌمذ٠ُ ؽ١بح ثذائ١خ غ١ش ِغزمشح                          -4

 (       )رٛعذ ِغبسرب اٌطبثْٛ ٚ اٌغخٛي فٟ عجبي اٌىشًِ ثبٌمشة ِٓ ؽ١فب -5

 



 أكتت هب تذل علٍو العجبراد االتٍخ : السؤال الثبلث 
 ؽض٠شاْ فٟ ٔصف اٌىشح اٌشّبٌٟ ٚ رىْٛ اٌشّظ ف١ٗ ػّٛد٠خ ٠21جذأ فٟ ٠َٛ (............) -1

 . ػٍٝ ِذاس اٌغشغبْ 

وزٍخ وج١شح ِٓ ا١ٌبثغخ رؾزٛٞ ػٍٝ رعبس٠ظ ِزٕٛػخ ٚ رؾ١ػ ثٙب ا١ٌّبٖ و١ٍب أٚ  (...........) -2

 . عضئ١ب 

 .  ٟ٘ اٌؼٕبصش اٌزٟ رمذِٙب اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ٌإلٔغبْ ١ٌمَٛ ثبعزغالٌٙب (...........) -3

٘ٛ اإلٔغبْ اٌزٞ ػبػ فٟ اٌفزشح اٌزٟ رّزذ ِٓ أٚي ظٙٛس ٌٗ ػٍٝ عطؼ األسض  (...........) -4

 .  إٌٝ ِب لجً اوزشبف اٌضساػخ 

 أزمبي األفىبس ٚ اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ غشف١ٓ أٚ أوضش ِٓ خالي ٚعبئً ٚ أعب١ٌت ِخزٍفخ  (...........) -5

 

 :  اقرأ النص اَتً ً أجت عن األسئلخ التً تلٍو :السؤال الراثع 
، اٌىً ٠ش٠ذ أْ ٠ٕغٛ ثٕفغٗ ....ِب إْ شؼش أ٘بٌٟ ٔبثٍظ ثبٌضٌضاي ؽزٝ فضػٛا ِٓ ث١ٛرُٙ ِزػٛس٠ٓ "

ٚ ٌىٕٗ ال ٠ذسٞ أ٠ٓ ٠ز٘ت ٚ وأُٔٙ ٠َٛ اٌؾغبة ٚ رؼبٌذ اٌص١ؾبد ِٓ ٕ٘ب ٚ ٕ٘بن ٚ ػُ اٌخٛف ٚ 

فشػ شجؼ اٌّٛد . اٌٍٙغ ٚ اٌفضع ثؼذ أْ اسرفؼذ أػّذح اٌغجبس اٌزٟ وبٔذ رشب٘ذ ِٓ ػٍٝ ثؼذ 

 "عٕبؽ١١ٗ ػٍٝ األصلخ اٌّظٍّخ 

 ألزشػ ػٕٛأب ِٕبعجب ٌٍٕص ؟ -1

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

 :أخزش اإلعبثخ اٌصؾ١ؾخ  -2

  (1837صفذ-1027ٔبثٍظ-1069َاٌشٍِخ  )اٌضٌضاي اٌزٞ ٠زؾذس روش فٟ إٌص ٘ٛ صٌضاي -

 ِب ٟ٘ ا٢صبس إٌبعّخ ػٓ اٌضالصي ؟-3

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

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

 ِب ٘ٛ اٌّمصٛد ثبٌضالصي ؟  - 4

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

 

 صحح اخلطأ يف اجلول التبلٍخ : السؤال اخلبهس  

 .اٌؾذ٠ذ٠زىْٛ اٌجشٚٔض ِٓ إٌؾبط ٚ  (............)-1

  .  اٌخشتوبٔذ أغٍت أدٚاد اإلٔغبْ لذ٠ّب ِصٕٛػخ ِٓ (............)-2

  . اٌششق اٌٝ اٌغشةرذٚس األسض ؽٛي ٔفغٙب ِٓ  (............) – 3

 .  أوجش اٌّؾ١طبد ِٓ ؽ١ش اٌّغبؽخ األغٍغ٠ٟؼذ اٌّؾ١ػ  (...........) – 4

 .  ٘ٛ دخٛي ِٛاد غش٠جخ ٌٍزشثخ رغؼٍٙب غ١ش صبٌؾخ ٌٍضساػخ رٍٛس اٌٙٛاء )...........( – 5

 

 أجت عن األسئلخ التبلٍخ : السؤال السبدس 
 : أروش اٌغجت – 1



 أ١ّ٘خ اٌّٛلغ اٌغغشافٟ ٌفٍغط١ٓ ػجش اٌزبس٠خ  -

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

 : ِب إٌز١غخ اٌّزشرجخ ػٍٝ – 2

 .اوزشبف اإلٔغبْ اٌمذ٠ُ ٌٍٕبس  -

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

 : الزشػ ؽال – 3

 .ٌٍزخف١ف ِٓ ِخبغش اٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ ٚ ؽّب٠خ اٌغىبْ ٚ اٌّّزٍىبد  -

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

 : أصجذ صؾخ ِب ٠ٍٟ – 4

 .ال ٠ّىٓ إْ رىْٛ األسض ٔٙبسا أٚ ١ٌال فٟ ٚلذ ٚاؽذ  -

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

 أوزت سعبٌخ إٌٝ ٚص٠ش اٌضساػخ رزؾذس ف١ٙب ػٓ ِخبغش اعزخذاَ اٌّج١ذاد اٌضساػ١خ ػٍٝ ؽ١بح – 5

 .اإلٔغبْ ٚ اٌؾ١ٛاْ 
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.............................................................................................................................
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  درجبد5: السؤال السبثع 
 ػٍٝ خش٠طخ فٍغط١ٓ 

 .أوًّ إٌبلص ِٓ اٌخش٠طخ  -1

 .اٌجؾش اٌّزٛعػ  -2

 اٌٍّّىخ األسد١ٔخ  -3

 عجبي فٍغط١ٓ اٌٛعطٝ  -4

 خ١ٍظ اٌؼمجخ  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 
  

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

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

 :   الدرجة ساعتان:     زمن االختبار

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

 اخرت اإلجبثخ الصحٍحخ : السؤال األًل 

 يقع  يف شقشا في وادو                     .1

 القمط-ناطؾف             د-الفارعة                 ج-غدة                           ب-أ

 مؽ السحا يل الذتؾية                                     .2

 السمفؾف- العشب              د-الفخاولة                ج-المؾز                           ب-أ

 تشمغ أكشخ القارات مداحة                                   .3
 أمخيكيا الذسالية–أوروبا              د -أفخيقيا                ج- آسيا                     ب .1

 :                       جسيع ما يمي مؾاد طشيعية ما عجا  .4

 الرؾف-الحخيخ              د-الكتان                ج- الشايمؾن                      ب-أ

 جسيع ما يمي مؽ جشال الدمدمة الؾسظى ما عجا           .5

 الجخمق-عيشال              د-الششي يؾنذ            ج-الديتؾن                      ب-أ

 تقع ملارتا الظابؾن والدخؾل بالقخب                     .6

 نابمذ-حيفا               د-القجس                 ج-الخميل                       ب-أ

 دخؾل السؾاد اللخيشة اللالف الجؾو                     .7

 تمؾث ضؾضائي-تمؾث تخبة          د-تمؾث ىؾائي            ج-تمؾث مائي                  ب-أ

 مؽ أشيخ السشاطق التي عخفت الشديج في فمدظيؽ                          .8

 الخميل-القجس             د-عدقالن                 ج-الشقب                       ب-أ



 استخجم اإلندان الشار قجيسا                             .9

 جسيع ما ذ خ-وسيمة اترال        د-الظيي                ج- سالح                       ب-أ

 مؽ السؾارد الستججدة                                    .10

 الحجيج-اليؾاء               د-اللاز                  ج- الشفط                       ب-أ

 (:      ×)أً  (√)ضع عالهخ : السؤال الثبنً 
   (     )يشتج عؽ دوران األرض حؾل نفديا الفرؾل األربعة    .1
                (     )سسيت الكتابة عشج الدؾمخييؽ بالسدسارية               .2
     (     )تتكؾن عسمية االترال مؽ طخف واحج فقط             .3
     (     )تعج األنفمؾندا مؽ األمخاض الذتؾية                     .4
          (     )يظمق عمى الكالم غيخ السفيؾم زمجخة                  .5
 

 :  اكتت هب تذل علٍو العجبراد التبلٍخ : السؤال الثبلث 
 السكان الحو يأوو إليو اإلندان لمعير وقزاء الحاجة        (            ) .1
 طيؽ  مرالي عخفو اإلندان القجيؼ واستخجمو         (            ) .2
 تحؾيل السؾارد الظشيعية لدمعة أو خجمة يدتفيج مشيا اإلندان   (            ) .3
 انحشاس األمظار لفتخات طؾيمة                          (            ) .4
 مشادلة سمعة بدمعة أخخى يحتاجيا اإلندان                 (            ) .5

 اقرأ النص التبيل ثن أجت عن األسئلخ التً تلٍو: السؤال الراثع 
ىؾ اإلندان الحو عاش في الفتخة التي تستج مؽ أول عيؾر لو عمى سظح األرض إلى : اإلندان القجيؼ 

 0ما قشل اكتذاف الدراعة 
 :                                               أكسل الفخاغ 

 00000000000000000مؽ مسيدات حياة اإلندان في العرؾر القجيسة .1
 000000000000000000سكؽ اإلندان القجيؼ في  .2



 000000000000000000اعتسج اإلندان القجيؼ في تؾفيخ غحائو عمى  .3
 0000000000000تدكؽ أغمب القشائل الشجوية في فمدظيؽ في  .4

 :              صحح اخلطأ يف اجلول التبلٍخ : السؤال اخلبهس 
   000000000تعج مجيشة الخميل أقجم مجيشة في العالؼ   .1
         0000000000000أطؾل نيخ في العالؼ األمازون  .2
    00000000000م 1948وقع العجوان الثالثي عمى مرخ عام  .3
     00000000000000مؽ ميارات التؾا ل الفعال مقاطعة اآلخخيؽ  .4
    000000000000يظمق عمى القشائل الستشقمة في العرخ الحالي الحزخ  .5

 /أجت حست ادلطلٌة  مب تفسر : السؤال السبدس 
 اضظخار اإلندان في العرخ الحالي لمتشقل        -أ

000000000000000000000000000000000000000000000 
 يعج الساء و اليؾاء مؽ أىؼ عشا خ الحياة             - ب

00000000000000000000000000000000 
  استخجام اإلندان الحجارة في  شاعة أدواتو            ما الشتيجة السترتبة .1

00000000000000000000000000000000000000000000000 
 13 لظخر الؾقاية مؽ األمخاض السؾسسية         صااترح حح .2

00000000000000000000000000000000000000000000000000 
 23 فمدظيؽ تتستع بسؾقع جلخافي ميؼ            صأثبت صحة أن .3

000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 51 في سظخ لسفؾض األمؼ الستحجة عؽ آثار الحخب عمى اإلندان  صاكتب رسالة .4

000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 
 
 
 



  (درجبد5 ): أجت عوب ٌلً: السؤال السبثع
 :عيؽ عمى خخيظة العالؼ الرساء بالتغميل 

 قارة آسيا .1
 السحيط األطمدي .2
 جشال رو ي  .3

 000000نيخ- : أكسل أ
 00000000الشحخ- ب 
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