
 

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 ) صفحة    المواد االجتماعية   المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(     

 
 

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 امتحان الشهادة اإلعدادية العامة والدينية للعام الدراسي 2019/2018م
 الفصل الدراسي الثاني

 ساعتان الزمن:                              (                       مواطنةالتربية لل/التاريخ)  المواد االجتماعية المادة:
==========================================================================  

  التاريخ القسم األول:
  السؤال األول:

  ضع دائرة حول الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية: –أوال

  :أعلن الجنرال كاترو ممثل حكومة فرنسا الحرة في القاهرة إلغاء االنتداب على -1
  تونس والجزائر. -د سوريا ولبنان.           -ج فلسطين ومصر.           -ب العراق واألردن.            -أ  

 

 م هو: 1948السياسي اإلسرائيلي الذي أعلن قيام دولـة إسرائيــل في مايو  -2
  برنادوت. -د ستالين.           -ج بن غوريون.           -ب هرتزل.            -أ  

 

 م من خالل مشاركتها في تأسيس:1945سنة أخذت المملكة العربية السعودية موقعها البارز عربيا  -3
 عصبة األمم  -د هيئة األمم المتحدة.           -ج           جامعة الدول العربية. -ب المؤتمر اإلسالمي.            -أ  

 

 نزحت أسرة آل الصباح من نجد إلى الكويت في أواسط القرن الميالدي: -4
 التاسع عشر. -د الثامن عشر.           -ج السابع عشر.           -ب السادس عشر.            -أ  

 

  للتخلص من النفوذ البرتغالي استنجد أمراء الهند المسلمون وعرب الخليج العربي بالدولة: -5
 الُعمانية. -د البريطانية.           -ج العثمانية.           -ب السعودية.            -أ  

 

  ونادت بوضع حد ٍّ للنفوذ البريطاني هي: في البحرين التي صدرت في فترة االربعيناتالمجلة  -6
 صدى البحرين. -د الوثيقة.           -ج الحرية.           -ب صوت البحرين.            -أ  

 
 

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

 
 
 
 

 
 
 

 د
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5 
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2 

2 

2 

2 

2 
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 ،يوليو14ثورة قيام 
 .وا عالن الجمهورية 

      

..... 

وقوع انقالب رشيد 
 .عالي الكيالني

      

..... 
 

 فيصل بن الحسينتنصيب  

 .ملكا على العراق

      

..... 

اعتراف بريطانيا 
 .باستقالل العراق

      

..... 

العراق في دخول 
 .حلف بغداد

      

..... 



 ( 2 ) صفحة    المواد االجتماعية   المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(     

 
 

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 
   ( يمين العبارات الخاطئة:( يمين العبارات الصحيحة وعالمة )ضع عالمة ) –ثالثا

 

  .م1940 أعلن الجنرال ديغول قيام حكومة فرنسا الحّرة في المنفى بعد االحتالل األلماني لفرنسا سنة)       (  -1

  .مارس االستعمار اإليطالي في تونس أعنف األساليب من أجل إحكام سيطرته على البالد)       (  -2

  . م معاهدات تحالف مع مشايخ الخليج العربي بهدف تأمين طريق الهند18عقدت بريطانيا في القرن )       (  -3

    .م1797ن الزبارة إلى البحرين سنة نقل الشيخ أحمد الفاتح مركز حكمه نهائيا م)       (  -4

 .م حق انضمام البحرين إلى المنظمات اإلقليمية والدولية1971أغسطس  14تضمن بيان )       (  -5

 .مارست مملكة البحرين دورا فاعال في مجال السياسة الدولية)       (  -6

 .م1932العربية السعودية سنة عبدالرحمن آل سعود من تأسيس المملكة ّكن األمير تم)       (  -7
 

  :السؤال الثاني

  ما يأتي:علل  –أوال

 .قتال الليبيين إلى جانب الحلفاء خالل الحرب العالمية الثانية -1
............................................................................................................................. .................. . 

.............................................................................................................................................   . 
 

 .م1956قيام إسرائيل وبريطانيا وفرنسا بالعدوان على مصر سنة  -2
............................................................................................................................. ..................... . 

............................................................................................................................. ...................... . 
 

 .م1615خضوع ساحل ُعمان للحكم البرتغالي سنة  -3
............................................................................................................................. ................... . 
............................................................................................................................. ....................... 

 

 .م1762التفاف سكان مدينة الزبارة حول الشيخ محمد بن خليفة بعد هجرته إليها سنة  -4
............................................................................................................................. .................... . 

................................................................................................................................................ . 
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 ( 3 ) صفحة    المواد االجتماعية   المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(     

 
 

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   
 
 
 

ح ما يأتي –ثانيا  :وض 

 
 

  .( من الحرب العالمية الثانيةم1945-1942ثالثة من االنتصارات التي حققها الحلفاء على المحور خالل الفترة ) -1
............................................................................................................................. .................... . 

................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ........................ . 

 

 (.م1918-1914بين عبدالعزيز آل سعود وبريطانيا خالل الحرب العالمية األولى ) العالقة -2
............................................................................................................................. ...................    . 

............................................................................................................................. ......................... 
....................................................................................................................................................... 

 

  م.1950أهم إنجازات الشيخ عبدهللا السالم الصباح بعد توليه حكم دولة الكويت سنة  -3
.............................................................................................................................. .................. . 

................................................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. .................... . 
 

  ملك حمد بن عيسى آل خليفة.في عهد جاللة ال "اإلصالح السياسي"ثالثا من مظاهر النهضة في مجال  -4
............................................................................................................................. ..................  

............................................................................................................................. ..................... . 

............................................................................................................................. ..................... . 
 
 

 : السؤال الثالث
 

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

 العمود ) ب ( اإلجابة العمود ) أ (
 .السلطان سعيد بن تيمور -أ ............. وّقع معاهدة الحلف الفوالذي مع هتلر. -1

 حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.الشيخ  -ب ............. .م1955نجح في ضّم ُعمان إلى مسقط سنة  -2

 الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. -ج ............. م.1968أقام اتحاد فدرالي مع إمارة أبوظبي سنة  -3

 موسوليني. -ـد ............. .في البحرين م1971أغسطس  14أعلن بيان  -4

 الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. -ه ............. شهد عهده بدء استغالل النفط في البحرين. -5
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 ( 4 ) صفحة    المواد االجتماعية   المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(     

 
 

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   

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

 قيام المملكة العربية السعودية.            ( 6)                                               هزيمة نصر آل مذكور. (1)
 نشوب حرب باردة بين أمريكا واالتحاد السوفيتي.               ( 7)                 تقديم مملكة البحرين كوكبة من الشهداء األبطال. (2)

 تقديم المساعدات اإلنسانية إلى الشعب اليمني.( 8)          احتالل إسرائيل غزة وسيناء والجوالن والضفة الغربية.( 3)
 القضاء على الحامية الفارسية في البحرين. (9)                      رب بين دولتي اليمن والسعودية.قيام الح ( 4)

 .(242إصدار قرار مجلس األمن )( 10)                                           قيام هيئة األمم المتحدة. ( 5)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

خريطة على  لموضـــــــــع األرقام المبينةاكتب أمام كل ٍّ من أســـــــــماء المواقع الواردة في الجدول الرقم الدال عليها وفقا  –ثالثا
  :فلسطين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رقم النتيجة الثانية رقم النتيجة األولى الحدث التاريخي

 ) ...... ( ) ...... ( م1967الحرب العربية اإلسرائيلية الثالثة سنة 

 ) ...... ( ) ...... ( اخضاع الملك عبدالعزيز آل سعود إقليم عسير

 ) ...... ( ) ...... ( م1782معركة الزبارة  سنة 

 ( ) ...... ) ...... ( مشاركة مملكة البحرين في عمليتي عاصفة الحزم وا عادة األمل 

 ) ...... ( ) ...... ( الحرب العالمية الثانية

10 
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 الرقم المناسب أسماء المواقع

 ..……… الضفة الغربية

 ..……… سيناء

 ..……… لبنان

 ..……… البحر المتوسط

 ..……… قطاع غزة

 ..……… األردن

 ..……… القدس

 ..……… سوريا

 ..……… خليج العقبة

 ..……… الجوالن



 ( 5 ) صفحة    المواد االجتماعية   المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(     

 
 

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   
 

 القسم الثاني: التربية للمواطنة
 السؤال الرابع

  .( أما العبارة الخاطئة×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√ضع عالمة ) -أوال

 م تسمى لجنة جبر الضرر. 2011)         (  اللجنة التي شكلت للتحقيق في أحداث عام  -1

 م. 2011)         ( أدان الشعب البحريني بشدة أعمال العنف والتخريب التي شهتها المملكة عام -2

 م من عزمها. 2011( لم ينل االختبار القاسي الذي مرت منه مملكة البحرين عام          ) -3

 م. 2008عام  2030)        ( أطلقت مملكة البحرين رؤيتها االقتصادية  -4

 ار.)        ( تمكنت مملكة البحرين بفضل حكمة قيادتها ووفاء شعبها من تحويل التحديات إلى فرص لالزده -5

 أجب عن األسئلة اآلتية:  -ثانيا 

 صنف ما يأتي حسب ما هو مطلوب في الجدول:  -1

 إنشاء الهيئة العليا لإلعالم  -4 –حوار التوافق الوطني  -3 –إعالن حالة السالمة الوطنية  -2 –تعديالت دستورية  -1

 إجراءات لحماية سالمة الوطن إصالحات تحققت لمملكة البحرين

............................................................................ ........................................................................... 

........................................................................... .......................................................................... 

 م. 2011بي ِّن في نقطتين الدور الذي قام به المواطنون في مواجهة أحداث عام  -2

 .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 لمجتمع البحريني وثقافته وبعيدة عن كل توقع؟العنيفة منافية لطباع ا م 2011لماذا كانت أحداث فبراير   -3

 ................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 
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 ( 6 ) صفحة    المواد االجتماعية   المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(     

 
 

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 اقرأ النص جيًدا ثم أجب عن األسئلة التي تليه من خالله وفي ضوء ما درست. -ثالثا
 

 ما المناسبة التي ألقى فيها جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة كلمته السامية؟  -1
 ....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 ما المبادئ التي يعمل من أجلها مشروع اإلصالح والتحديث الوطني؟ -2
 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................ 

 ؟ف من التعاون المثمر بين السلطاتما الهد -3
 ............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 القيادة الرشيدة في المحافظة على أمن واستقرار وازدهار مملكة البحرين؟ ار الذي تقوم بهادو من وجهة نظرك ما األ -4
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

" إننا ماضون وبعون من هللا، رغم كل التحديات، لتحقيق المزيد من اإلصالح في بالدنا وتنمية مجتمعنا، وماضون في تعميق 

أسس المواطنة القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فهذه هي المبادئ التي يعمل من أجلها مشروع اإلصالح والتحديث 

تدعي مواصلة العمل الجاد في إطار متوازن من التعاون المثمر بين السلطات، وممارسة الوطني، وهي مسؤولية مشتركة تس

كافة األدوات الدستورية المتاحة لها، على أحسن وجه ممكن، لتحقيق أقصى درجات االستقرار والرخاء لهذا الوطن وأبنائه من 

 رجاله ونسائه."  
ه السامية في افتتاح جاللته دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، من كلمت

 م2015\10 \11للمجلس الوطني بتاريخ 

 انتهت األسئلة، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق
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