
 

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 التربية للمواطنة ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة التربية للمواطنة الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9country1                   

* 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        المسار: ) اإلعدادية العامة (              التربية للمواطنة  

 
 

صفحات 3الحظ أن أسئلة االمتحان في   

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 امتحان الشهادة اإلعدادية العامة للعام الدراسي 0218/0210م
 الفصل الدراسي األول

 

 ساعة الزمن :                                                             التربية للمواطنة المادة :
========================================================================  

 :من العبارات اآلتيةالدال على اإلجابة الصحيحة  الحرفضع دائرة على  السؤال األول:

 الجو، ويسبب العديد من األمراض واألوبئة: يعتبر من أسوأ ملوثات -1

 تلوث األرض -تلوث الهواء                                                        ب -أ          

 تلوث المياه -تلوث البحار                                                       د -ج         

 

 من قيم العمل:  -2

 الجودة والتنافسية -الربح السريع                                                       ب -أ        

 السرعة بدون دقة  -عدم التخطيط                                                      د -ج        

 

 واالجتماعية و:تسعى التنمية المستدامة إلى التوفيق بين األبعاد الثالثة االقتصادية  -3

 الرياضية  -السياسية                                                              ب -أ       

 البيئية       -الثقافية                                                               د -ج       

  

 يشهد العالم منذ نهاية القرن الماضي ثورة: -4

 علمية رياضية   -ب                                                    علمية تكنولوجية  -أ      

    علمية اقتصادية -علمية فالحية                                                        د -ج      

 
   :أمام العبارة الخاطئة مما يأتي (( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )عالمة)ضع  السؤال الثاني:

 هداف التنمية الشاملة تحقيق مستويات عالية من النمو االقتصادي. من أ  -1)          (  

 الفرد عن المجموعة.ل اعزانيكرس العمل  -2)          (  

 رمي المخلفات بطريقة صحيحة يمنع من انتشار األمراض. -3)          (  

 تلعب مملكة البحرين دوَرا مهَما في المحافظة على البيئة عالميَا. -  4)          ( 

 النفاذ إلى العلم والتكنولوجيا المتطورة يعتبر حقَا لفئة معينة من الناس.   -5)          (  
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 ( 2 )   صفحة        المسار: ) اإلعدادية العامة (              التربية للمواطنة  

 
 

صفحات 3الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 
 

  أجب عن األسئلة اآلتية: السؤال الثالث:    
 

 اآلتي:( في المكان المناسب من الجدول ضع عالمة )  -1
 

مااام الاواااوت المواطن أدور  العبارة
 العلمي والاكنولوجي

 أهداف الانمية الشاملة

 القضاء على الفقر والجهل والتخلف -
 

  

 عدم االكتفاء باستهالك الجاهز والمستورد -
 

  

 الوعي بأهمية سد الفجوة الرقمية -
 

  

تحسييييييين مسييييييتوييات التعليم والصييييييحية والرفياهية لكافة  -
 المواطنين

 

  

 
 اآلتية: المواقفكيف تتصرف في  -0

 
 شكال العمل.ذكر شكلين من أا -3

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

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

 
 
 
 
 

 التصرف الموقف
 محمد يمتنع عن االشتغال في القطاع الخاص بداعي أن 

 .هذا القطاع ال يسهم في تنمية المجتمع
...................................................... 
...................................................... 

 والد مريم يقتلع أشجار النخيل الموجودة بحديقة بيته
 .هتعلتوس 

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

...................................................... 
 مدة طويلة في اليوم  آالء تشتغل على جهاز حاسوبها

 ن مستواها العلمي. يتحسل
...................................................... 
...................................................... 
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 ( 3 )   صفحة        المسار: ) اإلعدادية العامة (              التربية للمواطنة  

 
 

صفحات 3الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 
 اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه من خالله وفي ضوء ما درسته: :الرابعالسؤال 

 
 لك أنهذ يعتبر التلوث البيئي أحد أكثر المشاكل خطورة على البشرية وعلى أشكال الحياة التي تدبُّ حالًيا على كوكبنا،    

التلوث أن يسبب األذى للمحاصيل، وأن يحمل في طياته األمراض التي تهدد الحياة. لقد حّدت بعض  سيئ   مقدور هواء   في
وي على ترشيح أشعة الشمس فوق البنفسجية والتي تنطوي على األذى، ويعتقد العديد ملوثات الهواء من قدرة الغالف الج

من العلماء أن هذه األشعة وغيرها من ملوثات الهواء قد أخذت تحدث تغييًرا في مناخات العالم، هذا إضافة إلى التهديدات 
أن الضروري إلطعام سكان العالم شأنها في ذلك ش التي تمارسها ملوثات الماء والتربة على قدرة المزارعين على إنتاج الغذاء

 الملوثات البحرية التي تهدد الكثير من الكائنات العضوية البحرية.
 

 األسئلة:
 ؟واشكال الحياةالمشاكل خطورة على البشرية  أكثرلماذا يعتبر التلوث البيئي أحد  -1

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

 لوثات الهواء على الغالف الجوي؟بعض مما التأثير الذي أثرت به  -2
 ................................................................................................................

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

 برأيك ما النتائج السلبية لتفاقم ظاهرة تلوث الهواء على الحياة البشرية؟ -3
 ................................................................................................................

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

 .اقترح حاًل للحد من ظاهرة تلوث الهواء -4
 ...............................................................................................................

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

 انتهت األسئلة
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