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 درجات (  01اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس     )  -السؤال األول:
 (التجربة   ـ الصدفة ـ  التكرار )             القديم الزراعة عن طريق اإلنساناكتشف  .1

 ( الحمص ـ  الموز ـ العنب والموز) كل المحاصيل اآلتية تعتمد على مياه األمطار ماعدا .2

 ( سبق جميع ما ـاألخشاب ـ  الطين ـ جلود الحيوانات)                  كانت بيوت القرى الزراعية تبنى من .3

 ( م 0492 ـ  م 1961 ـ  م 2111 )                       ياسين في عام  وقعت مجزرة دير.4

 (صيدا ـ   دمشق ـ خان يونس ـ تدمر )       كل الدول اآلتية تعد طرق برية تجارية ماعدا  .5

 (الكنعانيةـ     الفينيقية ـ   األنباط )                              ظهرت في لبنان الحضارة .6

 ( سبق كل ماـ  أسرية ـ  عملـ  صداقة)     ن المدرسة هي عالقةزيارتنا لصديق مريض م .1

 ( المناخ ـ   المياه ـ الزراعية األدوات )        تختلف المحاصيل من مكان آلخر تبعاً لـ  .9

 ( راتالسيا   زيت الزيتون ـ   الصابون ـ  حجارة البناء)الخارج ماعدا  إلىيلي من الصادرات الفلسطينية  كل ما.9

 ( الدخان ـ      الصحف ـ    النار ـ  حمام الزاجل )           ماعدايلي من وسائل االتصال القديمة  كل ما.11

 درجات ( 5)  ( أمام العبارة الخطأ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )عالمة )  ضع -: الثانيالسؤال 

 عام.5111الزراعة في أريحا قبل حوالي  اإلنسان( مارس    ×)   .0
 ( بنيت البيوت القديمة من الحجارة في المناطق الجبلية.   √)  .2
 ( توسعت بعض القرى الزراعية لتصبح فيما بعد مدن.  √)   .3
 ( سهلت االتصاالت والشبكة العنكبوتية من تبادل العالقات االجتماعية.  √)   .4
 . يوانيةحمشاكل في الثروة ال أيال تعاني فلسطين من (    ×)   .5

 درجات ( 5)                                                 ات التاليةاكتب ما تدل عليه العبار -السؤال الثالث:
 عماره والعيش فيه والتكيف مع البيئة التي يعيش فيها .إفي مكان ما و اإلقامة(         االستقرار. )         1

 زراعية وتربية الحيوانات .المحاصيل ال إنتاج( عملية           الزراعة)        .2

 ( نوع من الزراعة يعتمد على مياه األمطار .            الزراعة البعلية)      .3

 ( مجزرة وقعت في قرية فلسطينية عام النكبة.            دير ياسين. )     4

 .اخترع الكتابة الهجائية ن ( أول م            الكنعانيون. )     5

 درجات ( 9)                                 من حيث قارن بين الزراعة البعلية والمروية -السؤال الرابع:

 

   

 غــــزة –برنامج التربية والتعليم     

  

 الموحد اختبار نهاية الفصل الدراسي  مـــركز التـــطويـــــر التربــــوي    
 وحـــــــــــــدة الـتــــــقـيـــــيـــــم     

 7102-7102للعام الدراسي   خامسالللصف 

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

 الدرجة:    ونصف ساعةزمن االختبار:     

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

 الزراعة البعلية الزراعة المروية وجه المقارنة

 التي تعتمد على مياه االمطار هي التي تعتمد على مياه الريهي  مفهومها

مثلة على أهم أ

 محاصيلها

 , شعير , فول , حمص , العدسقمح  موز ازهار ,خضروات,يات حمض
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 درجات ( 5)                                                 صحح الخطأ في الجمل التالية -السؤال الخامس:
 ( الهالل الخصيب)            .   الرافدين بالدى العراق وبالد الشام مصطلح يطلق عل .0

 ( المروية)                        التي تعتمد على مياه اآلبار . البعلية  الزراعة.2
 ( الفاو. ) اليونسكو المؤسسة الدولية المسؤولة عن القضاء على الفقر هي .3

 ( دير ياسين)              .  جنينمجزرة  0441من أهم مجازر االحتالل عام .4

 ( لناميةا)                                . المتطورة  تعد السودان من دول العالم .5

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

 . سميت منطقة الهالل الخصيب بهذا االسم .1
 . شكلها يشبه الهالل والخصيب لخصوبة تربتهالهالل الن ا/ السبب

 .أهمية الثروة الحيوانية  .2

 . ألنها وفرت لإلنسان حاجاته من غذاء وتجارة وفرص عمل ومالبس وصناعات/ ببالس
 

 ما النتيجة المترتبة على:ب.
 . 0441حرب النكبة عام  حدوث.0

 .والكثير من المجازر مثل دير ياسين قرية 511تهجير اعداد كبيرة من سكان فلسطين وتدمير  النتيجة
 

 : اقترح حالً لـج.
 .تلوث التربة الزراعية  .1

 . الكيماوية. األسمدةالنفايات الصلبة, التقليل من استخدام  إزالة: الحل
 درجات (  5)             ة                                طة التاليحدد المطلوب على الخري -السؤال السابع:

 مدينة القدس ..0
 المتوسط . األبيضالبحر .2
 بحيرة طبريا ..3
 دولة لبنان ..4
 .نهر األردن .5

 

 

 

 

 

 
 

 


