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 درجات (  01)                             اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس      -السؤال األول:
 . القديم من التنقل والترحال لالستقرار بفعل اكتشاف اإلنسانتحولت حياة  -0

 د. التعدين             الزراعةج.          ب. التجارة                  أ. الصناعة    
 

 . تعد منطقة الهالل الخصيب من أوائل المناطق التي مارست -2
 د. تدجين الحيوانات               الزراعةج.       ب. التجارة                     أ. الصناعة   

 

 . القديم لحرث األرض اإلنسانمن األدوات التي استخدمها  -3
 معا ج. أ+د    الحجري   الفأسب. الجرار الزراعي   ج.        أ. المحراث الخشبي  

 

 . كل ما يلي من العوامل التي أدت لقيام المدن ما عدا -4
 د. استخراج المعادن   الرغبة في التطورج.       ب.تطور القرى       أ. الموقع االستراتيجي  

 

 كانت بيوت القرى الزراعية تبنى من -5
 سبق ما د.كل    ج. جلود الحيوانات            ب. الطين                        األخشابأ. 

 

 من خصائص المدن -6
 سبق د. كل ماب. كثرة عدد السكان   ج. مركز للنشاط االقتصادي         أ. توفر الخدمات   

 

 كان الناس قديما يقومون مبادلة سلعة بسلعة أخرى وهذا يسمى -7
 د. التجارة                   ج. المقايضة       ب. المعونة                      أ. الشراء    

 

 الحروب آثارمن  -1
 سبق ما د.كل  ج.تدمير البيئة وتلوثها    كبيرة من الناس أعدادب. قتل            الخراب والدمار .أ

 

 المدينة التي تشتهر بصناعة الصابون -4
 د. القدس              ج. غزة                               ب. نابلس                أ. الخليل   

 

 ارتبطت فلسطين مع األردن -01
 د.ميناء حيفا             ج.مطار غزة                    ب. معبر رفح             أ. معبر الكرامة

 درجات ( 5)  خطأ( أمام العبارة ال( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )عالمة )  ضع -: الثانيالسؤال 
 التنقل بفعل اكتشافه للزراعة إلىالقديم من االستقرار  اإلنسانتحولت حياة  (   × )  .0

 األمطارتعتمد الزراعة البعلية على مياه  (   √ )  .2

 جلود الحيوانات في صناعة مالبسه وتغطية بيته القديم اإلنساناستغل (     √   )  .3

 لحرف الى تطورها لمدنأدى ممارسة بعض التجمعات السكانية ل (     √  )  .4

 م 0445قامت االنتفاضة الفلسطينية األولى عام   (     ×  ) .5

 مصر والسودان ولبنان آسيامن الدول التي تقع في قارة (    ×    )  .6

 من الدستور الفلسطيني انه ال تميز على أساس العرق او اللون 4تنص المادة  (        √) .7

 من الوقت الحالي أكثرينة كانت العالقات االجتماعية في القديم مت (      √  )  .1

 من وسائل االتصال المقروءة القنوات الفضائية(     ×   )  .4

 يقوم الدستور بتنظيم القوانين في الدولة(     √   )  .01

   

 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:     

  . الشعبة:......اسم الطالب/ة :...........................................................  الــــفــتـــــرة:     
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 درجات ( 5)         اكتب ما تدل عليه العبارة                                                  -السؤال الثالث:
 . المحاصيل الزراعية وتربية الدواجن إنتاجعملية                الزراعة                .0

 . على تسخير الحيوانات وتربيتها من اجل خدمته اإلنسانقدرة                التدجين                .2

 . هي تجمعات صغيرة من البيوت الثابتة يمارس سكانها الزراعة(    القرى الزراعية             .3

 . عبارة عن مجموعة من الصفات الحسنة التي يمتلكها شخصا ما                القيم              .4

    .الزيتونظاهرة ظهرت في القرى الفلسطينية في موسم الحصاد وقطف            العونة .5

                                                           ةدرج 7              :ـ                                      اقرأ النص التاريخي ،ثم أجب عن األسئلة   :رابعالالسؤال 

تمتاز المدينة بمجموعة من الخصائص منها : كثرة عدد سكانها واتساع مساحتها ويعمل سكانها في التجارة  "

 " والصناعة والوظائف األخرى وتشكل مركزا للنشاط التجاري والصناعي

 :ـ المدينةتميزت بها  التي.من أهم الخصائص 0
 ي الوظائف , مركز النشاط التجاري واالقتصاديف أهلهاعدد سكانها, اتساع مساحتها, يعمل كثرة 

  : سكان المدينة أعمال أهممن .2

 والتجارة والوظائف الحكومية والخاصةالصناعة 

 درجات ( 5:ـ                                               )  صحح الخطأ في الجمل التالية -السؤال الخامس:
 ( العظام . االخشاب)     .  والمعادنالقديم أدوات صنعها من الحجارة  اإلنساناستخدم .0
   ( المتوسط)                         . األحمرشرف فلسطين على ساحل البحر ت.2
 ( الصيد)     .   الزراعيةمنع الصيادين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في .3
 ( الصابون)      . تحفالتعد مدينة نابلس من المدن الفلسطينية التي اشتهرت بصناعة .4
 ( أقدم)          طرق التواصل بين البشر  على مر التاريخ . احدثتعد الكتابة من .5

 درجات ( 6)                                                         أجب عن األسئلة التالية -السؤال السادس:
 أـ اذكر السبب:

 تسمية منطقة الهالل الخصيب بهذا االسم .ـ 
 الهالل الن شكلها قريب من شكل الهالل والخصيب لخصوبة تربتهاالسبب / 

 ب. ما النتيجة المترتبة على :

 المعدات الحديثة في عملية الزراعة . اإلنساناستخدام ـ 
 الزراعي وتوفير الوقت والجهد اإلنتاجزيادة النتيجة / 

 ج. اقترح حال :
 مشكلة الجفاف التي تواجه الزراعة في فلسطين .ـ 

 تدوير المياه العادمة إعادةتحلية مياه البحر, الحل / 

  ارسم خريطة فلسطين ،ثم حدد عليها ما يلي :ـ  -:سابعال الالسؤ

 حيفا  -يونس  خان –غزة  -يافا  .

  بئر السبع  - أريحا -الخليل  -القدس . 

 

 
 

 
 
 

 

   

  


