
 

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 األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9social1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد علي محمد دسمال اضغط هنا                                           

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

  

صفحات ٧االمتحان في  أسئلة الحظ أن  
البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 امتحان الشهادة اإلعدادية العامة للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩م
 الفصل الدراسي األول

 
  تانساع :الزمن               )                         مواطنةوالتربية للجغرافيا ال(  المواد االجتماعية :المادة

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

  .)عالمة٧٥(  الجغرافيا –أوالً 
 )عالمة ٢٠( :السؤال األول

  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة من بين العبارات التالية –أوالً 
  : بحرينمن المشاكل التي تواجه صناعات إحالل الواردات في مملكة ال - ١
  البعد عن األسواق    -د    في السوق     قلة التنوع - جرسوم الجمركية    ارتفاع ال – ب     تقلبات األسعار  -أ

     
  : تمتع البحرين بموقع زمني ساعد على تطور القطاع - ٢
  ناعي الص -د                    الزراعي -ج  المصرفي                 –ب              التجاري - أ
  
  :تستورد مملكة البحرين السلع النفطية من - ٣
  قطر -د        عمان                -ج الكويت                     –ب  السعودية           - أ 
  
  :مرور تياررقية لقارة أمريكا الشمالية بسبب تنخفض درجة الحرارة شتاء عند السواحل الشمالية الش - ٤
  جولف ستريم -د       كاليفورنيا             -ج  كوروشيفو                –ب     البرادور         - أ
  
  :التمييز العنصري في قارة أمريكا الشمالية فرضه - ٥
  البيض - د                  الخالسيون - ج                الهنود الحمر –ب               السود - أ 

  –ثانياً 
  :اكتبها في موقعها المناسب في الجملو صحيحةال ةاختار الكلم - ١
  )النووية  –األطلسي  –الفندقي  –المعيشية  –الهادي  –الممتدة (
  ..................... .القطاعيساهم القطاع السياحي داخل البحرين في تنشيط  -
   ..................... .األسرالمشاريع اإلسكانية في البحرين أدت إلى تدني نسبة  -
   ..................... .  شر في دول أمريكا الوسطى الزراعةتنت -
  ..................... . ث الزالزل في أمريكا الشمالية بفعل اصطدام الكتلة األمريكية وكتلة المحيطدتح -
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 ( 2 )   صفحة        )  اإلعدادية العامة : ( المسارالمواد االجتماعية             

  

صفحات ٧االمتحان في  أسئلة الحظ أن  
  : أكمل ما يأتي –٢

  :حكومة بالدي 

  : أتقدم إليك بالشكر والعرفان على الخدمات التالية في مجال الرعاية

  )األولية  –العالجية  - الوقائية(  الصحية
                                                       

 اإلسكانية التعليمية

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

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

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

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

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

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

  ) عالمة  ٢٠(  :السؤال الثاني
  –أوالً 

  :تأثير ما - ١
  .على سطح أمريكا الشمالية الموجات الجليدية -
 ..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 
 
  .االنتقال السكاني من األرياف باتجاه المدن في دول أمريكا الوسطى  -
 ..................................................................................................................... 

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

القتصادية ؟ أثبت إتباع البحرين سياسة الحرية ا فضلب ع قاعدة االقتصاد البحريني وتنوعها كانهل تعتقد أن توس - ٢
  .رأيك
 ................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................  
 
  :لةاقترح حلوالً لمشك –ثانياً 

  .قلة اإلنتاجية الزراعية في مملكة البحرين - ١
 ................................................................................................................... 

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

 .ارتفاع نسبة األمية في دول أمريكا الوسطى  - ٢

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

 ................................................................................................................... 
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 ( 3 )   صفحة        )  اإلعدادية العامة : ( المسارالمواد االجتماعية             

  

صفحات ٧االمتحان في  أسئلة الحظ أن  
  

 ) عالمة١٨: ( السؤال الثالث

   :ما مبررات –أوالً 
  .ضعف اإلنتاجية الحيوانية في مملكة البحرين - ١
 ................................................................................................................... 

 ................................................................................................................... 
 
 .في مملكة البحرين تطور القطاع السياحي - ٢

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

 ................................................................................................................... 
 
 .بين دول أمريكا الشمالية والوسطى الزراعيتفاوت القطاع  - ٣

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

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

  
  : فسر ما يأتي –ثانياً 

  .الخارجاستيراد البحرين األسماك من  - ١
 ................................................................................................................... 

 ................................................................................................................... 
 
  .إنشاء مؤسسة نقد البحرين - ٢
 ................................................................................................................... 

 ................................................................................................................... 
 
 .وجود فائض في الميزان التجاري البحريني - ٣

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

 ................................................................................................................... 
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 ( 4 )   صفحة        )  اإلعدادية العامة : ( المسارالمواد االجتماعية             

  

صفحات ٧االمتحان في  أسئلة الحظ أن  
 

  )عالمة ١٧(  :السؤال الرابع
طرق اقرأ النص الذي أمامك، ثم أجب عن األسئلة التي تليه، انطالقاً منه وفي ضوء ما درسته لموضوع  –أوالً 

:في مملكة البحرينالمواصالت واالتصال   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  .هذه الشبكة من المواصالت ع؟ وما نويقع ميناء خليفة بن سلمان التجاري أين - ١
 ....................................................................................................................... 

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

  .  لبحرينهذا الميناء لمملكة ا أهميةوضح  - ٢

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

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

 .بين السبب الرئيسي وراء نجاح هذا الميناء - ٣

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

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

 .اذكر شبكات مواصالت أخرى تعزز موقع البحرين في منطقة الخليج - ٤

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

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

  البحرين تستعد الفتتاح ميناء خليفة
ومن المنتظر أن يحول ميناء  ( ... ) تستعد البحرين الفتتاح ميناء خليفة بن سلمان التجاري بشكل رسمي منتصف الشهر المقبل

إلى مركز رئيسي للمالحة في شمال الخليج ليكون مركزا  نالصناعية البحرييخ خليفة بن سلمان  الجديد في منطقة الحد الش
  .( ... )قطر وإقليميا لخدمة الدول الواقعة شمال الخليج مثل العراق وإيران والمملكة العربية السعودية والكويت 

ليفة إلى النمو االقتصادي المتواصل الذي تشهده المنطقة، وكذلك حجم التجارة ويرجع السبب الرئيسي وراء نجاح ميناء الشيخ خ
    (... )ضخمةالذي يالزم عملية التشييد والبناء في دول الخليج العربية، باإلضافة إلى العراق الذي يحتاج إلى عملية أعمار 

بين » المحبة«ك فهد الواصل بالسعودية، وجسر وتوفر البنية التحتية الحالية، والتي تضم مطار البحرين الدولي وجسر المل
وباإلضافة إلى ذلك، تقع إلى جانب الميناء الجديد . البحرين وقطر، شبكة مواصالت تعزز موقع البحرين في قلب منطقة الخليج

  .( ... )يركز على إعادة التصدير ممتعدد االستخدامنطقة البحرين اللوجستية، التي تعد أول مركز 
  

  هـ ١٤٣٠شوال  ١٥م الموافق ٢٠٠٩أكتوبر  ٠٤األحد |  ٢٥٨٥: العدد  - دة الوسط جري -بتصرف
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 ( 5 )   صفحة        )  اإلعدادية العامة : ( المسارالمواد االجتماعية             

  

صفحات ٧االمتحان في  أسئلة الحظ أن  
 

أعط أمثلة  الطبيعية التي أمامك، ودراستك لجغرافية القارة والوسطى ةأمريكا الشماليمن خالل خريطة قارة  –ثانياً 
  .لبعض المظاهر الطبيعية بالقارة، واكتبها حسب نوعها في الجدول أدناه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والوسطى ةأمريكا الشمالي سطح قارة
  

 جبال حديثة التكوين جبال قديمة التكوين أنهار خلجان أرخبيالت

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

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

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

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

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

 ................  
 ................ 
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 ( 6 )   صفحة        )  اإلعدادية العامة : ( المسارالمواد االجتماعية             

  

صفحات ٧االمتحان في  أسئلة الحظ أن  
 ثانياً – التربية للمواطنة ( ٢٥ عالمة ).

:أجب عن األسئلة التالية  
   .العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك االجتماعي بين المواطنين -أوالً

 .حسب ما جاء في العبارة السابقة نوع العمل اذكر - ١

 ...................................................................................................................  
 . ما تعريفك لهذا العمل - ٢

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

....................................................................................................................... 
  .شكالهوضح أ - ٣
 ................................................................................................................... 

 ................................................................................................................... 
  .  هل أنت معه أم ضده ، أثبت رأيك - ٤
 ................................................................................................................... 

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

 
الرمال التي تحرق البيئة  مياه غسيل، و ف الصحيمياه الصر رميبسبب  يوميًا تدميرًا كمحمية طبيعية توبلي يواجه خليج - ثانياً

  .البحرية بموادها الكيماوية
 .أذكر اسم الخليج الذي يتعرض للتلوث حسب ما جاء في العبارة السابقة - ٢

 ................................................................................................................... 
 .الذي يتعرض له د شكل التلوثحد  - ٣

 ................................................................................................................... 
  .وضح أسبابه - ٤
 ................................................................................................................... 

 ................................................................................................................... 
  .بين أثره على البيئة - ٥
 ................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................  
 .وطنك البيئة الطبيعية والفطرية في ما أوجه مسؤولياتك في الحفاظ على - ٦

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

 ................................................................................................................... 
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 ( 7 )   صفحة        )  اإلعدادية العامة : ( المسارالمواد االجتماعية             

  

صفحات ٧االمتحان في  أسئلة الحظ أن  
  
أدى إلى تخريب جزء  ... )( . دون إذن مسبق منالجرافات والشاحنات إلى موقع قنوات الري اإلسالمية  دخول -الثاًث

وزارة  إلـى ال يجوز تنفيذه من دون اللجوء (.... ) ، وهو عمل والقضاء على معالمه التاريخية األثري كبير من الموقع
وهو متعـارض   األثرية،الجهة المختصة بالموافقات على أي استحداث أو توسعات أو صيانة في المناطق  اإلعالم وهي

  .في البحرين قانون حماية اآلثارمن )  ٦( مع المادة رقم 
  )٢٥٩٨م، العدد ٢٠٠٩ أكتوبر ١٧السبت، الوسط  ة، جريدبتصرف(                                                  

  
.في هذه الحالة لم يتم احترامهي الذ مبدأما ال - ١  
 ................................................................................................................... 
 
 .أي استحداث أو توسعات أو صيانة في المناطق األثرية اذكر اسم الجهة المختصة بالموافقات على - ١

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

  
 .لمنظمة الدولية التي تعنى باآلثار في العالمما ا - ٢

 ................................................................................................................... 
 
 . وجه خطاباً لمرتكبي هذا العمل  - ٣

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

انتهت األسئلة مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق،،،   
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 ( 1 )   حةصف        )  اإلعدادية العامة : ( المسارالمواد االجتماعية             

  

صفحات ٧االمتحان في  سئلةأ الحظ أن  
البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 امتحان الشهادة اإلعدادية العامة للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩م
 الفصل الدراسي األول

 
  تانساع :الزمن               )                         مواطنةوالتربية للجغرافيا ال(  المواد االجتماعية :المادة

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

  .)عالمة٧٥(  الجغرافيا –أوالً 
 )عالمة ٢٠( :السؤال األول

  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة من بين العبارات التالية –أوالً 
  : بحرينمن المشاكل التي تواجه صناعات إحالل الواردات في مملكة ال - ١
  البعد عن األسواق    -د    في السوق     قلة التنوع - جرسوم الجمركية    ارتفاع ال – ب     تقلبات األسعار  -أ

     
  : تمتع البحرين بموقع زمني ساعد على تطور القطاع - ٢
  لصناعي ا -د                    الزراعي -ج  المصرفي                 –ب              التجاري - أ
  
  :تستورد مملكة البحرين السلع النفطية من - ٣
  قطر -د        عمان                -ج الكويت                     –ب  السعودية           - أ 
  
  :مرور تياررقية لقارة أمريكا الشمالية بسبب تنخفض درجة الحرارة شتاء عند السواحل الشمالية الش - ٤
  جولف ستريم -د       كاليفورنيا             -ج  كوروشيفو                –ب        البرادور      - أ
  
  :التمييز العنصري في قارة أمريكا الشمالية فرضه - ٥
  البيض - د                  الخالسيون - ج                الهنود الحمر –ب               السود - أ 

  –ثانياً 
  :واكتبها في موقعها المناسب في الجمل يحةصحال ةاختار الكلم - ١
  )النووية  –األطلسي  –الفندقي  –المعيشية  –الهادي  –الممتدة (
  . الفندقي القطاعيساهم القطاع السياحي داخل البحرين في تنشيط  -
   . الممتدة األسرالمشاريع اإلسكانية في البحرين أدت إلى تدني نسبة  -
   . المعيشية  طى الزراعةتنتشر في دول أمريكا الوس -
  . الهادي ث الزالزل في أمريكا الشمالية بفعل اصطدام الكتلة األمريكية وكتلة المحيطدتح -
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 ( 2 )   حةصف        )  اإلعدادية العامة : ( المسارالمواد االجتماعية             

  

صفحات ٧االمتحان في  سئلةأ الحظ أن  
  : أكمل ما يأتي –٢

  :حكومة بالدي 

  : أتقدم إليك بالشكر والعرفان على الخدمات التالية في مجال الرعاية

  )األولية  –العالجية  - الوقائية(  الصحية
                                                       

 اإلسكانية التعليمية

  مراقبة االغذية ومياة الشرب 

  مكافحة االمراض المعدية 
 

  إنشاء المدارس االبتدائية
 واالعدادية والثانوية 

  إنشاء المعاهد والجامعات 
 

  إنشاء المجمعات السكنية 

  انشاء المدن الحديثة 
 

  ) عالمة  ٢٠(  :السؤال الثاني
  –أوالً 

  :تأثير ما - ١
  .على سطح أمريكا الشمالية الموجات الجليدية -
                      تفتيت الصخور تكوين الخلجان والجزر وأشباه الجز 

  تشكل الفجر وتشكل البحيرات الخمس 
 
  .االنتقال السكاني من األرياف باتجاه المدن في دول أمريكا الوسطى  -
 بؤس والفقر       انتشار ال تضخم المدن 

         انتشار أحزام البؤس البطالة 
 

إتباع البحرين سياسة الحرية االقتصادية ؟ أثبت  فضلب ع قاعدة االقتصاد البحريني وتنوعها كانهل تعتقد أن توس - ٢
  .رأيك
  نعم 

  إيرادات النفط في تنفيد الخطط إدراك البحرين لخطر نضوب النفط اتبعت سياسة التنويع في مصادر الدخل بتوظيف
والبرامج التنمية واالقتصادية والبشرية والنجاحها وفرت بنية تحتية واتبعت سياسة الحرية االقتصادية والنتمثلة 

في تشجيع المستثمرين والشركات على العمل في البحرين بإعطاء الحرية في إدخال رؤوس األموال وإخراجها 
  الخ .... الشركات دون الحاجة لشريك بحريني  والسماح ألجانب بأمتالك جميع

 
  :اقترح حلوالً لمشكلة –ثانياً 

  .قلة اإلنتاجية الزراعية في مملكة البحرين - ١
  التغلب علي الملوحة _إنشاء شبكات الري_استصالح االراضي (زيادة مساحة االراضي المزروعة( 

  تأمين خدمات الوقاية _وسائل الحديثة بتقديم القروض تشجيع المزروعين بتطبيق أفضل ال(زيادة اإلنتاج الزراعي( 
 

 .ارتفاع نسبة األمية في دول أمريكا الوسطى  - ٢

                 توعية االهالي بأهمية العلم  زيادة المدارس 

<<<<<<<<<<<<<<<<Å]Ç¬]<
Ÿ^5Å<Ç€¶<Í◊¬<Ç€¶<

ÌÈÒ^„fl÷]<l^fi^vj⁄¯÷<ÌÈÚ„j÷]<s⁄^fiÜe<
<<<<<<<<<<<<<(ÎÅ]Ç¬˜]<o÷^n÷])

∞flf◊÷
<ÌËÅ]Ç

¬˜]<Í÷^¬<ÌâÖÇ⁄



 ( 3 )   حةصف        )  اإلعدادية العامة : ( المسارالمواد االجتماعية             

  

صفحات ٧االمتحان في  سئلةأ الحظ أن  
  قروض خاجية لبناء المدارس 

  
 ) عالمة١٨: ( السؤال الثالث

   :ما مبررات –أوالً 
  .ة في مملكة البحرينضعف اإلنتاجية الحيواني - ١
                                             اعتماد الطريق التقليدة  سالالت تقليدية قليلة اإلنتاج 

  ارتفاع تكاليف االنتاج _عدم وجود مراعي (الظروف المناخية    (  عزوف األهالي عن العمل الزراعي 
 
 .في مملكة البحرين تطور القطاع السياحي - ٢

 فر مقومات السياحة             توا  إنشاء إدارات تهتم بالسياحة 

  توافر خدمات سياحية 
 
 .بين دول أمريكا الشمالية والوسطى الزراعيتفاوت القطاع  - ٣

       التفاوت في حجم رؤوس األموال  التفاون في خبر األيدي العاملة 

            التفاوت في أهمية االسواق ك الجرارات والطائات واستخدام االسمدةالتفاوت في امتال 

  
  : فسر ما يأتي –ثانياً 

  .الخارجاستيراد البحرين األسماك من  - ١
  نقص في الثروة السمكية وخاصة في فصل الشتاء 

  االرصفة         _ برادات التخزين _ نقس مصانع الثلج  -:مشاكل تواجد القطاع مثل  منع الصيد الصناعي 
 
  .نقد البحرين إنشاء مؤسسة - ٢
                   ازدياد عدد المصارف   توسع النشاط المصرفي 

  تنظيم القطاع المصرفي ومراقبتة 
 
 .وجود فائض في الميزان التجاري البحريني - ٣

          ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية وقيمتها  انخفاض حجم الواردات النفطية 

 قيمتها ارتفاع حجم الصادرات النفطية و 
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 ( 4 )   حةصف        )  اإلعدادية العامة : ( المسارالمواد االجتماعية             

  

صفحات ٧االمتحان في  سئلةأ الحظ أن  
  
 

  )عالمة ١٧(  :السؤال الرابع
طرق اقرأ النص الذي أمامك، ثم أجب عن األسئلة التي تليه، انطالقاً منه وفي ضوء ما درسته لموضوع  –أوالً 

:في مملكة البحرينالمواصالت واالتصال   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  .لمواصالتهذه الشبكة من ا ع؟ وما نويقع ميناء خليفة بن سلمان التجاري أين - ١
  منطقة الحد 

  بحرية  

  .  لبحرينهذا الميناء لمملكة ا أهميةوضح  - ٢

  سيحول البحرين الى مركز رئيسي للمالحة في شمال الخليج ليكون مركز إقليما لخدمة الدول الواقعة شمال الخليج مثل
 العراق وإيران والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر 

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

 .بين السبب الرئيسي وراء نجاح هذا الميناء - ٣

 ادي المتواصل الذي تشهده المنطقة النمو االقتص   حجم التجارة الذي يالزم عملية التشديد والبناءفي دول الخليج
 العربية 

 الى العراق الذي يحتاج الى عملية إعمار ضخة  باالضافة.  

 .اذكر شبكات مواصالت أخرى تعزز موقع البحرين في منطقة الخليج - ٤

  البحرين تستعد الفتتاح ميناء خليفة
ومن المنتظر أن يحول ميناء  ( ... ) تستعد البحرين الفتتاح ميناء خليفة بن سلمان التجاري بشكل رسمي منتصف الشهر المقبل

شمال الخليج ليكون مركزا إلى مركز رئيسي للمالحة في  نالصناعية البحريالشيخ خليفة بن سلمان  الجديد في منطقة الحد 
  .( ... )قطر وإقليميا لخدمة الدول الواقعة شمال الخليج مثل العراق وإيران والمملكة العربية السعودية والكويت 

ويرجع السبب الرئيسي وراء نجاح ميناء الشيخ خليفة إلى النمو االقتصادي المتواصل الذي تشهده المنطقة، وكذلك حجم التجارة 
    (... )ضخمةعملية التشييد والبناء في دول الخليج العربية، باإلضافة إلى العراق الذي يحتاج إلى عملية أعمار الذي يالزم 

بين » المحبة«وتوفر البنية التحتية الحالية، والتي تضم مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد الواصل بالسعودية، وجسر 
وباإلضافة إلى ذلك، تقع إلى جانب الميناء الجديد . رين في قلب منطقة الخليجالبحرين وقطر، شبكة مواصالت تعزز موقع البح
  .( ... )يركز على إعادة التصدير ممتعدد االستخدامنطقة البحرين اللوجستية، التي تعد أول مركز 

  
  هـ ١٤٣٠شوال  ١٥م الموافق ٢٠٠٩أكتوبر  ٠٤األحد |  ٢٥٨٥: العدد  - جريدة الوسط  -بتصرف
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 ( 5 )   حةصف        )  اإلعدادية العامة : ( المسارالمواد االجتماعية             

  

صفحات ٧االمتحان في  سئلةأ الحظ أن  
  الجسور الداخلية والخارجية _ الطريق الداخلية والرئيسة والسريعة (برية( 

  مطار البحرين الدولي (جوية( 

 

أعط أمثلة  لطبيعية التي أمامك، ودراستك لجغرافية القارةا والوسطى ةأمريكا الشماليمن خالل خريطة قارة  –ثانياً 
  .لبعض المظاهر الطبيعية بالقارة، واكتبها حسب نوعها في الجدول أدناه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والوسطى ةأمريكا الشمالي سطح قارة
  

 جبال حديثة التكوين جبال قديمة التكوين أنهار خلجان أرخبيالت
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 ( 6 )   حةصف        )  اإلعدادية العامة : ( المسارالمواد االجتماعية             

  

صفحات ٧االمتحان في  سئلةأ الحظ أن  
  األنتيل  
 

  المكسيك  
 فورنيا كلي 

  بافن 

  هدسن 

 االسكا 

  السيسيبي  
 ميسوري 

 أركنساس 

  نلسون 

  مكنزي 
 

 األبالش  
 

  الغربية  
  االسكا 

  روكي 

 الكسكاد 

 سييراماديرا 

  
 ثانياً – التربية للمواطنة ( ٢٥ عالمة ).

:أجب عن األسئلة التالية  
   .ي بين المواطنينالعمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك االجتماع -أوالً

 .حسب ما جاء في العبارة السابقة نوع العمل اذكر - ١

  العمل التطوعي  
 . ما تعريفك لهذا العمل - ٢

  من الربح يقوم بة االفراد لصالح الجيران واألهل والمجتمع ككل  خاليعمل 
  .شكالهوضح أ - ٣
  مؤسسية _جماعية _فردية (مجهودات محلية( 

  وطنبية (قومية                (                 برامج ثنائية) المتعددة الجوانب التي تعبر الحدود( 
  .  هل أنت معه أم ضده ، أثبت رأيك - ٤
 ................................................................................................................... 

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

 
الرمال التي تحرق البيئة  مياه غسيل، و مياه الصرف الصحي يرمبسبب  يوميًا تدميرًا كمحمية طبيعية توبلي يواجه خليج - ثانياً

  .البحرية بموادها الكيماوية
 .أذكر اسم الخليج الذي يتعرض للتلوث حسب ما جاء في العبارة السابقة - ١

  خليج توبلي 
 .الذي يتعرض له حدد شكل التلوث  - ٢

  كيمائي 
  .وضح أسبابه - ٣
 رمي مياه الصرف الصحي 

  غسيل الرمال 
  .ى البيئةبين أثره عل - ٤
  تلوث التربة والماء 

  نفوق االسماك  
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 ( 7 )   حةصف        )  اإلعدادية العامة : ( المسارالمواد االجتماعية             

  

صفحات ٧االمتحان في  سئلةأ الحظ أن  
 .وطنك البيئة الطبيعية والفطرية في ما أوجه مسؤولياتك في الحفاظ على - ٥

  عدم رمي المخلفات 

 ................................................................................................................... 
 
  
  
  
أدى إلى تخريب جزء  ( .... ) دون إذن مسبق منالجرافات والشاحنات إلى موقع قنوات الري اإلسالمية  دخول -الثاًث

وزارة  إلـى ال يجوز تنفيذه من دون اللجوء (.... ) ، وهو عمل والقضاء على معالمه التاريخية األثري كبير من الموقع
وهو متعـارض   األثرية،أو توسعات أو صيانة في المناطق الجهة المختصة بالموافقات على أي استحداث  اإلعالم وهي

  .في البحرين من قانون حماية اآلثار)  ٦( مع المادة رقم 
  )٢٥٩٨م، العدد ٢٠٠٩ أكتوبر ١٧السبت، الوسط  ة، جريدبتصرف(                                                  

  
.ةفي هذه الحال لم يتم احترامهي الذ مبدأما ال - ١  
  حماية التراث الوطني 
 
 .أي استحداث أو توسعات أو صيانة في المناطق األثرية اذكر اسم الجهة المختصة بالموافقات على - ١

  وزارة اإلعالم 
  
 .ما المنظمة الدولية التي تعنى باآلثار في العالم - ٢

  اليونسكو(االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(            حكومية اللجنة الدولية ال 

 حماية التراث العالمي  صندوق 
 
 . وجه خطاباً لمرتكبي هذا العمل  - ٣

  اي اجابة مقنعة 
 
 
 
 

انتهت األسئلة مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق،،،   
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