
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

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

                 https://almanahj.com/bh/7social                   

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

https://almanahj.com/bh/7social1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 ( 1 )   صفحةالمواد االجتماعية والتربية للمواطنة                           

 
 

صفحات 6في تقع االمتحان  إجابة الحظ أن  

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 امتحان نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدر اسي 2016/2015
 للصف األول اإلعدادي

 

 ساعتان :الزمن                                           ( مواطنةوالتربية للجغرافيا ال)  المواد االجتماعية المادة:
=====================================================================  

 عالمة (75الجغرافيا ) أسئلة القسم األول: 
  موزعة كاآلتي:عالمة  22                                  -السؤال األول :

 دائل اآلتية:ة الصحيحة من بين البضع دائرة حول الحرف الدال على اإلجاب -أولا 

 .        الرعي الجائر وقطع االشجار    -1

         الفتيان.    -2

       .     البوادي واالرياف    -3

 .زراعة النخيل     -4

 السعودية.    -5

 مجهزة بمخازن وبرادات.     -6

 

 حة بالسطر الذي يليها:ح ما تحته خط في كل عبارة من العبارات اآلتية، واكتب اإلجابة الصحيصح   -ثانياا  

 .تقليدية -1

 .البحرين -2

   .البحرين واالمارات -3

 .اليابان -4

 .الرش والتنقيط -5

 

 اإلجابة النموذجية

طة عالمتانلكل نق عالمة 21  

طة عالمتانعالمات لكل نق 10  

22



 ( 2 )   صفحةالمواد االجتماعية والتربية للمواطنة                           

 
 

صفحات 6في تقع االمتحان  إجابة الحظ أن  

 موزعة كاآلتي:عالمة  72             -السؤال الثاني :
 صن ف الخصائص المناخية والنباتية اآلتية في المخطط الذي يليها حسب معطياته الواردة أدناه: أولا:  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
        علل ما يأتي : -ثانياا 

 انخفاض منسوب المياه الجوفية وتمل حها في دول مجلس التعاون. -1

 زيادة االستخراج من المياه الجوفية بكميات تفوق نسبة ما يغذيها من مياه األمطار   .     

 تسرب مياه البحر المالحة إلى طبقات المياه الجوفية . 
 

 .صول الرياح الموسمية الصيفية الى اجزاء الربع الخاليعدم و  -2

  الحواجز الجبليةبسبب 

    توظيف دول مجلس التعاون قسم من إيراداتها النفطية لتنمية قطاعها الزراعي منذ السبعينات. -3

 الزراعية. تالمنتجا بعض في الذاتي االكتفاء لتحقيق  أو / الزراعية المنتجات بعض من االستيراد نسبة لخفض    
  

    ازدهار الحركة التجارية في دول مجلس التعاون. -4

 بسبب نموها السكاني واالقتصادي الذي شهدته خالل السنوات األخيرة  . 
 
 
  

 

 المناطق المناخية في دول مجلس التعاون

 شبه الصحراوية

 

.أمطار منتظمة  

ةخصائصها المناخي ةخصائصها المناخي غطائها النباتي   غطائها النباتي 

 الصحراوية

 

.انخفاض درجة الحرارة  

 

.غاباتها شبه مغلقة  

 

انتشار أشجار لبان 
.البخور  

 

.أمطار غير منتظمة  

 

.درجة حرارة شديدة  

 

.حشائش مبعثرة  

 

انتشار أشجار القرم 
.البحري   

عالمةطة عالمات لكل نق 8  

عالمتانطة ات لكل نقعالم 10  



 ( 3 )   صفحةالمواد االجتماعية والتربية للمواطنة                           

 
 

صفحات 6في تقع االمتحان  إجابة الحظ أن  

ح ما يأتي -ثالثاا           : وض 
 .مجلس التعاون  تأسيسالهداف التي من اجلها تم  -1
  دول الجلستحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين                  .      وضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين.      
  دفع عجلة التقدم العلمي والتقني .  - .والصالت طالروابتوثيق 

 

 العوائق التي تعترض تقدم القطاع الزراعي في دول مجلس التعاون. -2
       .قلة الموارد المائية وقلة خصوبة التربة وتملحها          تكاليف المواد المستخدمة في القطاع الزراعي. ارتفاع 

 ؛ لعزوف الشباب عن العمل في الزراعة إلى أعمال أخرى القوى العاملة الفنية والمهندسين الزراعيين المحليين نقص. 
 

 .د دول مجلس التعاون في قطاع التعليمالنتائج المترتبة على جهو  -3
 انخفاض نسبة االمية   .        ارتفاع معدل الملتحقين بالتعليم االبتدائي.           ارتفاع عدد الملتحقين بالتعليم دون

     .الجامعي
        

 

            عالمة موزعة كاآلتي: 62                                                                  -السؤال الثالث:

 .  غير المتجددةوالمياه الجوفية  المتجددةه الجوفية قارن بين الميا -أولا   
 

 غير المتجددة المتجددة المياه الجوفية

 سطح األرض نتوجد في الطبقات العميقة م م100م و5قريبة من سطح األرض ويتراوح عمقها بين  أماكن تواجدها
 مصدر مائي من أي  ىال تتغذوهي  تتغذى سنويا من مياه األمطار. حالياا  مصدر تغذيتها

 يتم الحصول عليها بحفر اآلبار االرتوازية يتم الحصول عليها بحفر اآلبار واألفالج كيفية الحصول عليها
 

 م، أجب عما يلي:1997من خالل الرسمين البيانيين لنسب الولدات والوفيات في دول المجلس لعام  -ثانياا 
 والوفيات حسب معطيات الجدول اآلتي:أ( سم ِّ الدولة األعلى واألدنى في نسبتي الولدات 

 األدنى في نسبة الوفيات األعلى في نسبة الوفيات األدنى في نسبة الوالدات األعلى في نسبة الوالدات البيانات
           .       عمان  .                 السعودية  عمان.                  / أواإلمارات   .                 السعودية  الدولة

 

 احسب تلك النسبة.ب( ما الدولة التي سجلت أعلى نسبة في الزيادة السكانية الطبيعية من بين دول مجلس التعاون؟ 
 :السعودية الدولة هي. 
 :باأللف 28باأللف =  5 –باأللف  33 بلغت نسبة الزيادة السكانية الطبيعية في هذه الدولة. 

 

 ين سبباا لرتفاع الزيادة السكانية الطبيعية في دول مجلس التعاون.ج( استخلص من الرسمين البياني
  التقدم في مجال الرعاية الصحية وتحّسن المستوى المعيشي / أوارتفاع نسبة الوالدات وانخفاض نسبة الوفيات. 

عالمةطة عالمات لكل نق 9  

عالمة ونصفطة عالمات لكل نق 9  

عالمة طة عالمات لكل نق 7  



 ( 4 )   صفحةالمواد االجتماعية والتربية للمواطنة                           

 
 

صفحات 6في تقع االمتحان  إجابة الحظ أن  

 .    دول مجلس التعاوناكتب ما تمثله مدلولت األرقام المدونة على خريطة  -ثالثاا 
 

 مدلولت األرقام المدونة على الخريطة رة الجغرافيةنوع الظاه
 بحر العرب. -2                       البحر األحمر. -1 مسطحان مائيان. -

 الرياح المتوسطية الشتوية -4          الرياح الموسمية الصيفية. -3 رياحان ممطرتان. -
 مسقط. -7                  المنامة. -6                  الكويت. -5 مدن كبرى ) عواصم (. -
 اإلمارات. -9                          .السعودية -8 .حديد تمتلكان مصنعدولتان  -
 عمان. -10 دولة تنتج النحاس. -
 

                                                                                 التربية للمواطنة 
  ( يمين العبارات الخاطئة: ( يمين العبارات الصحيحة وعالمة )  أولا : ضع عالمة )    

1-  (  √              ) 

2-   (                )                                                 (6 عالمات     .)لكل نقطة عالمة 

3-  (      )    √ 

4-   (         )        

5-  (      )    √ 

6-  (      )    √ 

ا    عم ا يلي: أجب-ثانيا
 اذكر أربع دعائم للدولة الحديثة عمل على توطيدها الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. -1

 (                                    .بأربعيكتفى تأسيس الحياة النيابية     .)نقاط لكل نقطة عالمة 

  دستور.الوضع 

 بالتطور االقتصادي. االهتمام 

 .تطور قطاع التعليم والصحة 

 .االهتمام باإلسكان والعمران 

 .توفير مشاريع البنية التحتية 

 .إقامة عالقات مع عديد من الدول 

   .االنتماء لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومنظمة األمم المتحدة 

 (.    عالمتان)             عّرف ميثاق العمل الوطني.                     -2

 .وثيقة عمل مستقبلية، تجسد طموحات الشعب، وتعد دليال للحياة السياسية الحديثة في مملكة البحرين 

عالمة طة عالمات لكل نق 10  



 ( 5 )   صفحةالمواد االجتماعية والتربية للمواطنة                           

 
 

صفحات 6في تقع االمتحان  إجابة الحظ أن  

إنجازات تحققت في عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وبعضها اآلخر في عهد اآلتية إلى  اإلنجازاتصّنف  -3
 الواردة في الجدول اآلتي: المعطيات حسب بجانبها( √  بوضع عالمة ) الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 لكل نقطة عالمة(.     عالمات 6)                                                                     

عهد الشيخ عيسى خليفة بن  االنجازات
 سلمان آل خليفة

عهد جاللة الملك حمد بن 
 عيسى آل خليفة

  ( )  بية.تأسيس الحياة النيا
 ( )   إعالن البحرين مملكة دستورية.

  ( )  وضع الدستور.
 ( )   إنشاء ديوان الرقابة المالية.

 ( )   إعادة الحياة النيابية.
 ( )   منح المرأة كافة حقوقها السياسية.

 

      فيداا مما درست:التي تليه انطالقا منه، ومست ةاقرأ النص الذي أمامك، ثم أجب عن األسئل –ثالثاا

     
 

 

 

 

 
 

 ضع عنواًنا مناسًبا للنص. -1
 )أي عنوان مناسب ومنطقي(    )عالمة(.   الملك حمد ووالية العهد      -قدرات ومؤهالت الملك حمد     -
 ما نوع التعليم الذي تلقاه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أثناء واليته للعهد؟ -2
               .(.    عالمة)                           تعليم عصري حديث 

 ما النتائج المترتبة عن اختالط جاللة الملك حمد بذوي الخبرة في مجاالت العلم المختلفة قبل توليه الحكم ؟ -3
                                   .(نقاط لكل نقطة عالمة بثالث)يكتفى                      تميزه بسعة األفق         

  .انفتاحه على قضايا العالم 

  تمرسه بأمور الحكم. 

  .اكتسابه قدرات قيادية متنوعة 
 

 اذكر مبدأين اثنين ركز عليهما الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في إعالن والية العهد البنه حمد. -4
 ن لكل نقطة عالمة(        )يكتفى بنقطتي                                                                      .العدل 

كان يحضر  حيثا، واكتسب ثقافة عربية إسالمية، ا حديثً ا عصريً تلقى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تعليمً        

مما ساهم في تميزه بسعة األفق واالنفتاح على قضايا العالم  الخبرة في مجاالت العلم المختلفة؛ مجالس والده، ويختلط بذوي 

 نجازات أثناء توليه للعهد.قدرات قيادية متنوعة مكنته من تحقيق العديد من اإل وتمرسه بأمور الحكم، وتكونت لديه



 ( 6 )   صفحةالمواد االجتماعية والتربية للمواطنة                           

 
 

صفحات 6في تقع االمتحان  إجابة الحظ أن  

 التقوى. 

 الشورى. 

 العزم في تصريف شؤون الدولة. 

 مراعاة حقوق الرعية. 

 توثيق عالقات الوالء والترابط بين الدولة والرعية. 

 )  ملحوظة: تقبل أي إجابة منطقية (                         
 

 إنتهت اإلجابة


