
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 ( 1 )   صفحةالمواد االجتماعية    المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(     

 
 

صفحات 4الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 امتحان الشهادة اإلعدادية العامة والدينية للعام الدراسي 2019/2018م

 الفصل الدراسي الثاني
 ساعتان لزمن:ا                                              (       مواطنةوالتربية لل التاريخ)  المواد االجتماعية المادة:

==========================================================================  

  (عالمة75التاريخ )  القسم األول
 عالمة موزعة كما يأتي: 24          السؤال األول

 :ضع دائرة حول الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية –أوال 
 .          سوريا ولبنان -ج -1
 .          بن غوريون  -ب -2
    .        جامعة الدول العربية -ب -3
 .           الثامن عشر -ج -4
 .العثمانية -ب -5
 .  صوت البحرين -أ -6
 
        

( من األقدم إلى  5( إلى )  1م(، رّتبها باألرقام من ) 1958م إلى 1921أمامك أهم أحداث العراق خالل الفترة )من –ثانيا
 األحدث:

 
 
 
 

 
 
 

 د
 
 

 

     ( يمين العبارات الخاطئة: ( يمين العبارات الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة )  –ثالثا
1-   ( ) 
2-   ( ) 
3-   ( ) 

4-   ( ) 
5-   ( ) 
6-   ( ) 
7-   ( ) 
 

 اإلجابة النموذجية

نلكل نقطة عالمتا عالمة 12  

لكل نقطة عالمة عالمات 7  

 ،يوليو14ثورة قيام 
 .وا عالن الجمهورية 

      

5 

وقوع انقالب رشيد 
 .عالي الكيالني

      

3 
 

 فيصل بن الحسينتنصيب  
 .ملكا على العراق

      

1 

اعتراف بريطانيا 
 .باستقالل العراق

      

2 

دخول العراق في 
 .حلف بغداد

      

4 
عالمات لكل نقطة عالمة 5  



 ( 2 )   صفحةالمواد االجتماعية    المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(     

 
 

صفحات 4الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   

  (عالمة 26)           السؤال الثاني
 تي:علل ما يأ –أوال 

  .قتال الليبيين إلى جانب الحلفاء خالل الحرب العالمية الثانية -1
 للتخلص من االستعمار اإليطالي والحصول على االستقالل.         

 

 )ُيكتفى بنقطتين(           .م1956قيام إسرائيل وبريطانيا وفرنسا بالعدوان على مصر سنة  -2
                          مصري بأسلحة سوفييتية.              * تأميم قناة السويس.                    تزويد الجيش القيام جمال عبدالناصر ب* 
 شروع في بناء سد أسوان العالي.                                                 إعالن ال* 

 

            .م1615خضوع ساحل ُعمان للحكم البرتغالي سنة  -3
 على مدخل الخليج العربي / أو لموقعه االستراتيجي المهم في منطقة الخليج العربي استراتيجيةأهم نقطة  لكونه.     

 

 فى بنقطتين()ُيكت      .م1762التفاف سكان مدينة الزبارة حول الشيخ محمد بن خليفة بعد هجرته إليها سنة  -4
    .ورعه .رجاحة عقله     ء.تكريمه للعلماء والفقها  لمدارس والمساجد.    قيامه ببناء ا    قيامه ببناء قلعة مرير         .               

 

 :وّضح ما يأتي  –ثانيا
  .م( من الحرب العالمية الثانية1945-1942ثالثة من االنتصارات التي حققها الحلفاء على المحور خالل الفترة ) -1
 المةعالمات لكل نقطة ع 3 )ُيكتفى بثالث نقاط(.                 في المحيط الهادئ تمكن األمريكيون من هزيمة اليابانيين   
 انتصار اإلنجليز على األلمان في معركة العلمين على الجبهة األفريقية. 
 .سحق الجيش األحمر السوفييتي األلمان في معركة ستالينغراد 
 برلين اجتاح الجيش السوفييتي أوروبا الوسطى متقدما نحو     .   

 إنزال الحلفاء الغربيون قواتهم في إيطاليا فسقط النظام الفاشي فيها.         
 نزلت جيوش الحلفاء في النورماندي وحرروا فرنسا من االحتالل األلماني. 
 .التقى الجيشان السوفييتي واألمريكي في قلب ألمانيا فانتحر هتلر واستسلمت ألمانيا 
 ون قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناكازاكي فاستسلمت اليابان.ألقى األمريكي 

 

   .م(1918-1914العالقة بين عبدالعزيز آل سعود وبريطانيا خالل الحرب العالمية األولى ) -2
 وّقع الملك عبدالعزيز معاهدة تحالف مع بريطانيا بعدما وافقت على شرطه بمعاملة الشريف حسين كملك على الحجاز فقط// 

 لكن بريطانيا انقلبت على هذا االتفاق بسبب حاجتها للثورة العربية بقيادة الشريف حسين الذي أعلن نفسه ملكا على العرب
  (لببأسلوب الطا عالمتان)لبيان مضمون األحداث                 م مما أدى إلى غضب واستياء الملك عبدالعزيز.   1918سنة  

   (المات لكل نقطة عالمةع 3 /)ُيكتفى بثالث نقاط   .السالم الصباح بعد توليه حكم دولة الكويتأهم إنجازات الشيخ عبدهللا  –3
 م.     * ألغى المحاكم األجنبية في الكويت.1961* طالب بريطانيا باالستقالل وفعاًل استقلت عام 

 عة العربية وهيئة األمم.* انضمام الكويت للجام      * أصدر عملة وطنية.     * تابع سياسة اإلعمار.    

ثالث ب)ُيكتفى    .ة" في عهد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفاإلصالح السياسيثالثا من مظاهر النهضة في مجال " -4
   (تانعالمات لكل نقطة عالم 6/نقاط
  م2001% إثر استفتاء 98.4إقرار ميثاق العمل الوطني بنسبة  .      م2002دستور ر صدو  . وريةالبحرين مملكة دست نإعال.        
 الجمعيات السياسية والمدنية تعدد.     توالت االنتخابات البلدية والنيابية    .      .العناية بحقوق اإلنسان مكين المرأة البحرينية.ت 
    .كل نقطة عالمتانعالمات ل 6 بثالث نقاط()ُيكتفى                 تكثف الجهد التشريعي تأكيدا لدولة القانون والمشاركة المجتمعية 

عالمة لكل نقطة عالمتان 12  

موزعة كما يأتي:عالمة  14  



 ( 3 )   صفحةالمواد االجتماعية    المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(     

 
 

صفحات 4الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   

 عالمة لكل نقطة عالمة: 25: السؤال الثالث
 

دال الحرف ال (، ثم أكتب أاختر من العمود ) ب ( أسماء الشخصيات التاريخية المناسبة للعبارات المبينة في العمود )  -أوال
 على اإلجابة الصحيحة في المكان المخصص له:

 العمود ) ب ( اإلجابة العمود ) أ (
 لسلطان سعيد بن تيمور.ا -أ د ّقع معاهدة الحلف الفوالذي مع هتلر.و  -1
 لشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.ا -ب أ م.1955جح في ضّم ُعمان إلى مسقط سنة ن -2
 لشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.ا -ج هـ م.1968قام اتحاد فدرالي مع إمارة أبوظبي سنة أ -3
 موسوليني. -دـ ج م في البحرين.1971أغسطس  14بيان  أعلن -4
 لشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.ا -ه ب هد عهده بدء استغالل النفط في البحرين.ش -5
 

  ليها:ياكتب رقم كل نتيجة من النتائج اآلتية أمام ما يناسبها من األحداث الواردة في الجدول الذي  –ثانيا
 

 

ة لموضــع األرقــام المبينــة علــى خريطــســماء المواقــع الــواردة فــي الجــدول الــرقم الــدال عليهــا وفقــا اكتــب أمــام كــلّ  مــن أ –ثالثــا
  :فلسطين

 الرقم المناسب أسماء المواقع
 5 الضفة الغربية

 3 سيناء

 8 لبنان

 7 البحر المتوسط

 2 قطاع غزة

 10 األردن

 1 القدس

 6 سوريا

ج العقبةخلي  4 

 9 الجوالن

 

 رقم النتيجة الثانية األولى رقم النتيجة الحدث التاريخي
 (10) (3) م1967الحرب العربية اإلسرائيلية الثالثة سنة 

 (6) (4) اخضاع الملك عبدالعزيز آل سعود إقليم عسير
 (9) (1) م1782معركة الزبارة  سنة 

 (8) (2) مشاركة مملكة البحرين في عمليتي عاصفة الحزم وا عادة األمل 
 (7) (5) الحرب العالمية الثانية

 



 ( 4 )   صفحةالمواد االجتماعية    المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(     

 
 

صفحات 4الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   

 التربية للمواطنة -القسم الثاني

 (عالمة 25)   السؤال الرابع

 المات(ع 5)              .أما العبارة الخاطئة( ×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)عالمة  ضع -أوال
 ضرر.م تسمى لجنة جبر ال2011اللجنة التي شكلت للتحقيق في أحداث عام (       ×)     -1
 م.2011أدان الشعب البحريني بشدة أعمال العنف والتخريب التي شهتها المملكة عام(      √)     -2
 م من عزمها.2011لم ينل االختبار القاسي الذي مرت منه مملكة البحرين عام (      √)     -3
 م.2008عام  2030أطلقت مملكة البحرين رؤيتها االقتصادية (     √)     -4
 زدهار.تمكنت مملكة البحرين بفضل حكمة قيادتها ووفاء شعبها من تحويل التحديات إلى فرص لال(     √   )  -5
 أجب عن األسئلة اآلتية:  -ثانيا 
 عالمات لكل نقطة عالمة( 4 )     صنف ما يأتي حسب ما هو مطلوب في الجدول: -1
 إنشاء الهيئة العليا لإلعالم  -4 –حوار التوافق الوطني  -3 –عالن حالة السالمة الوطنيةإ   -2 –تعديالت دستورية  -1

 إجراءات لحماية سالمة الوطن إصالحات تحققت لمملكة البحرين
 إعالن حالة السالمة الوطنية تعديالت دستورية

 حوار التوافق الوطني إنشاء الهيئة العليا لإلعالم
 عالمات لكل نقطة عالمتان( 4) م؟2011واجهة أحداث عام في مبيِّّن في نقطتين الدور الذي قام به المواطنون  -2

 االلتفاف حول القيادة الرشيدة _ القيام بحمالت التطوع 
 ان()عالمت ؟م العنيفة منافية لطباع المجتمع البحريني وثقافته وبعيدة عن كل توقع2011لماذا كانت أحداث فبراير   -3

حديث اء الوطني باالستناد إلى الدستور وفي ظل مشروع اإلصالح والتألن المجتمع قطع أشواًطا متقدمة على طريق البن
 وبما يشبه اإلجماع على ميثاق العمل الوطني.

 (نقطة عالمتان لكل)          اقرأ النص جيًدا ثم أجب عن األسئلة التي تليه من خالله وفي ضوء ما درست. -ثالثا
 دى حمد بن عيسى آل خليفة كلمته السامية؟ألقى فيها جاللة الملك المف ما المناسبة التي  -1

  م2015\10 \11افتتاح جاللته دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني بتاريخ 
 ما المبادئ التي يعمل من أجلها مشروع اإلصالح والتحديث الوطني؟ -2

 العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص
 ألدوات الدستورية المتاحة؟ر بين السلطات وممارسة كافة اما الهدف من التعاون المثم -3

  لتحقيق أقصى درجات االستقرار والرخاء لهذا الوطن وأبنائه من رجاله ونسائه
 ن وجهة نظرك ما الدور الذي تقوم به القيادة الرشيدة في المحافظة على أمن واستقرار وازدهار مملكة البحرين؟م -4

 صميم الموضوع. تقبل أي إجابة منطقية وفي 

 
 حيحة غير واردة في اإلجابة النموذجيةُتقبل أي إجابة ص مالحظة عامة: 
 
 
 

 النموذجية انتهت اإلجابة



 ( 5 )   صفحةالمواد االجتماعية    المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(     

 
 

صفحات 4الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   

 


