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 درجات (  01)                             اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس      -السؤال األول:
 القديم ما عدا  اإلنسانكل ما يلي من استخدامات الحيوانات عند . 1

 (  اإلغراضحمل  –  توفير فرص العمل – توفير الغذاء  –  األرض ةحراث)                                                  

  ( غزة  –حيفا – الخليل – يافا )                       المدينة الجبلية من بين هذه المدن هي .2

   ( ليس مما ذكر – الغور – الجبال   – الساحل)           مدن  إحدىمدينة فلسطينية هي  أريحاتعد مدينة .3

  ( ليبيا  – لبنان –السودان  -مصر     )      ما عداكل ما يلي  إفريقيامن الدول التي تقع في قارة .4

  ي تواجه الثروة الحيوانية والسمكية في فلسطين كل ما يلي ما عدا من المشاكل الت.5

 الزحف العمراني (    – اتساع مساحة الصيد – األعالف أسعارارتفاع  – األمطارتذبذب )                                     

 ( . صوت ال -النار   – الصحف –) الدخان    ما عداكل ما يلي من وسائل االتصال القديمة .6

  (  جميع ما سبق –ثقافتها  –لغاتها  –) عاداتها                            تختلف شعوب العالم في .1 

 .  (  اليونانية  –الهيروغليفية  – المسمارية –الهجائية ) القديم الكتابة مثل ...... في العراق  اإلنسانعرف .9

 األرضلحراثة  القديم  اإلنسانالتي استخدمها  األدواتمن .9

   (  معا   جأ +  –الفأس الحجري  –الجرار الزراعي  –)المحراث الخشبي                                     

   الدول  (  – القرى الزراعية –القرى  –) المدن                 ما ظاهر االستقرار البشري   .أقدم11

 درجات ( 5)  ( أمام العبارة الخطأالصحيحة وعالمة ) ( أمام العبارةعالمة )  ضع -: الثانيالسؤال 
 عام.5111( مارس اإلنسان الزراعة في أريحا قبل حوالي   ×  )  .0

   .القرى الفلسطينية قرية جرمو أهممن  (     ×.)   2

 . مدينة  إلىتحولها  إلىوقوع يافا على طريق تجاري بري  أدى(   × .)    3

   .صعوبة التنقل بسبب الحواجز العسكرية يعاني الفلسطينيين من(  √.)    4

 . المزارع  وإنشاءيعمل كثير من الناس في رعي الحيوانات (    √.)    5

 درجات ( 5اكتب ما تدل عليه العبارة                                                  )  -السؤال الثالث:
  . ى تسخير الحيوانات وتربيتها  عل اإلنسانقدرة ( التدجين.)1

      أكثر أونزاع مسلح بين دولتين ( الحرب) .2

  السلع والخدمات وتبادلها واستهالكها   إنتاجنشاط بشري يقوم على ( العالقات االقتصادية) .3

  سكانها اقل من المدن . وحدة سكانية عدد ( ةالقري) .4

      موانئ فلسطين على البحر المتوسط  أشهر(ميناء حيفا) .5

                                                           ةدرج 7    :ـ                                         ،ثم أجب عن األسئلة تأمل اآلية القرآنية االتية   :رابعالالسؤال 

( َوَذلَّْلَناَها َلُهْم َفِمْنَها َرُكوُبُهْم *َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َخَلْقَنا َلُهْم ِممَّا َعِمَلْت َأْيِديَنا َأْنَعاًما َفُهْم َلَها َماِلُكوَن )" 
 " ( َوَلُهْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب َأَفََل َيْشُكُرونَ *َوِمْنَها َيْأُكُلوَن )

   

   

 غــــزة –برنامج التربية والتعليم     

  

 الموحد اختبار نهاية الفصل الدراسي  مـــركز التـــطويـــــر التربــــوي    
 وحـــــــــــــدة الـتــــــقـيـــــيـــــم     

 7102-7102للعام الدراسي   الخامسللصف 

 الدراسات االجتماعية الـــمـــــــــادة:     
   ................   المدرسة:................................................................

 الدرجة:    ساعة ونصفزمن االختبار:     

  اسم الطالب/ة :............................................................ الشعبة:......  الــــفــتـــــرة:     
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 ز , الخراف , الخيول , الدجاج , الكالبالماعاالبقار . ؟   اإلنسانالحيوانات التي دجنها  أهمما هي  -0

 الغذاء والحصول على المال وقيام الصناعات وتوفير فرص العمل إلنتاج .الثروة الحيوانية  أهميةـ : بم تفسر -2
1-  

 درجات ( 5:ـ                                                 )  صحح الخطأ في الجمل التالية -السؤال الخامس:
 (المقايضة)   البيع والشراءاشتهر قديما في المناطق الفلسطينية نظام ـ 1

 (  الخليل)                     بصناعة الزجاج والخزف  القدستشتهر  -2

 (  الموز)                      العدسمن المحاصيل الزراعية المروية  -3

 (  اريحا)                        بيروت تقع قرية تل السلطان في مدينة -4

 درجات ( 6)                                                         سئلة التاليةأجب عن األ -السؤال السادس:
 أـ اذكر السبب:

  .  1949عام  رحتالل الصهيوني الكثير من المجازارتكب اال -1

 لنشر الرعب والخوف بين السكان وتهجيرهم من االرضالسبب : 

  .  يونس بفلسطين نشوء مدينة دمشق بسوريا وخان -2

 وقوعهم على طريق تجاري بريالسبب : 

 :  ما النتيجة المترتبة على ب ـ 

 . تنوع الصناعات ما بين القرى والمدن 

 التبادل التجاري ما بين القرية والمدينة:   نتيجةال

 : اآلتيةللمشكلة  حال   ج ـ اقترح 

  الكيماوية. األسمدةالنفايات الصلبة, التقليل من استخدام  إزالة: الحلتلوث التربة : 

 درجة ( 7)                                                     اكتب رسالة :ـ                     -:بعلسؤال الساا
  .  قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف  إعاقةتحدث فيها عن سبب ت ،رئيس الدولة إلىرسالة  اكتب 

على ارضنا من  سبب رئيسي لعدم قيام دولة فلسطين أال وهو االحتالل الصهيوني الذي يسيطرهناك 

لنا على األرض, كما انه يسيطر على العاصمة  سمائها لبرها لبحرها, والذي يمنع السيادة التامة

 لنا وهي القدس. األبدية

 درجات (  5)                                حدد عليها ما يلي :ـ ،ثم ارسم خريطة فلسطين  -:ثامنالسؤال ال

  مدينة القدس  -1

  منطقة تل السلطان -2

  مصر -3

  غزة  -4

  بئر السبع  -5

 

  
 

   

 


