
 

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                   

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

 
 

صفحات 6الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 امتحان الشهادة اإلعدادية العامة والدينية للعام الدراسي 1028/1027م

 الفصل الدراسي األول
 ساعتان المادة: المواد االجتماعية) الجغرافيا/التربية للمواطنة(                                      الزمن:

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

 الجغرافيا  القسم األول:
 موزعة كما يأتي:عالمة  51          : السؤال األول

 :ضع دائرة حول الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية – أوال
 .الداخلية الرئيسية -د -2
 الثالثة.               -ج -1
 .قلة تنوعها في السوق  -ب -3
 النرويج. –أ -4
 القاري.                    -ج -5

           
 
 
 

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

3- ()    

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

 علم من المعالم السياحية اآلتية حسب المقومات السياحية التي تنتمي إليها في الجدول التالي:صّنف كل م –ثالثا
 

 

 المقومات الحضارية الحديثة ةالمقومات التاريخي المقومات الطبيعية
  بالج الجزائر -
 منتجع البندر -
 كورنيش الملك فيصل -

 بيت الجســـــــــرة -
 مسجد الخميس –
 نقلعة البحري –

  بيت القــــــــرآن –
 منتزه عذاري. –
 مجمع الـــســيف -

 
 
 

 اإلجابة النموذجية

عالمةطة ات لكل نقعالم 6  

عالمة طةات لكل نقعالم 9  

المتانطة ععالمات لكل نق 11  



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

 
 

صفحات 6الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   

 

  لكل نقطة عالمةعالمة  12           :السؤال الثاني
 علل ما يأتي: – أوال
   .تطور القطاع المصرفي في مملكة البحرين واحتاللها مركزا ماليا مهما بين األسواق المالية العالمية -1

 مات لكل نقطة عالمةعال 3 )ُيكتفى بثالث نقاط(
 .موقع البحرين المتميز في وسط منطقة الخليج                .توفر الكوادر الفنية المدربة 

 .تمتع المنطقة بموقع زمني مناسب من حيث وقوعها ما بين وقت عمل البورصات األوروبية وبورصات الشرق األقصى 

 الخارجي.      سهولة االنتقال واالتصال بين المنطقة والعالم   .عدم فرض أي نوع من الضرائب 
 ليها/ الحرية االقتصادية. نتسهيل عمليات التحويل الخارجي م  المنطقة وا 

 
 

                         .نمو القطاع السياحي في مملكة البحرين بشكل متسارع في السنوات األخيرة -2
 عالمات لكل نقطة عالمة 3 )ُيكتفى بثالث نقاط(

 .إنشاء عددًا من اإلدارات التي تختص بالسياحة واآلثار       .التنقيب عن اآلثار وترميمها واالعتناء بها وباألماكن األثرية 

 .وضع الخطط والمشاريع السياحية               .تشجيع وكاالت السفر والسياحة األجنبية على فتح مكاتب لها في البالد 
  بإمكانيات البحرين السياحية. تعريف العالم الخارجي           .إعداد عمالة وطنية متخصصة في ميدان السياحة  
 .توفير الخدمات السياحية للسياح كخدمات الفنادق والمطاعم والمراكز المالية والبنوك وغيرها 
 بحرينتوافر مقومات السياحة المتنوعة )الطبيعية والتاريخية والحضارية الحديثة( في مملكة ال. 
 
 

          عالمتان                                  .استمرار التراجع في ثقل أوروبا الديموغرافي مقارنة بقارات العالم األخرى  -3
  ؛ نتيجة تدني نسبة الخصوبة والوالدات فيها وارتفاعها في القارات األخرى، حيث بلغ انخفاض الزيادة السكانية الطبيعيةبسبب

وأصبح التطور  ، مما يعني أن بعض دول أوروبا لم يعد بإمكانها تجديد سكانها1.1ألوالد للمرأة األوروبية الواحدة حوالي معدل ا
 السكاني فيها سلبيا.

 
 

                              عالمات لكل نقطة عالمة 3 )ُيكتفى بثالث نقاط(.                       تطور القطاع الزراعي في قارة أمريكا الشمالية -4
 التنوع المناخي.                خصوبة التربة والسهول الواسعة.           توافر المياه.          
  الضخمة. األموال رؤوس افرتو        حيث تستعمل اسطوال من الجرارات والحاصدات والطائراتحديثةال التاآل توظيف ،.    
 ةسمداألمبيدات و ال توافر.             خبيرةالمؤهلة والعاملة ال يديتوافر األ.          .توافر األسواق الداخلية والخارجية        
 
 
 

 أجب عن األسئلة اآلتية: –ثانيا

 (طبثالث نقا)ُيكتفى                                 .ثالثة من المواد الطبيعية المتجددة المتوافرة في قارة أوروبااكتب  -1
 الخصبة والسميكة الزراعية التربة.                المتنوعة الغابات  .          األنهار الصالحة للمالحة.  
 ةطاقة الكهرومائيال الوفيرة التي تؤمن المياه .                       بالثروة السمكية.المسطحات المائية الغنية 
 

موزعة كما يأتي: ةعالم 11  

لكل نقطة عالمةة عالم 15  



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

 
 

صفحات 6الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   

 

 مملكة البحرين في تطوير قطاعي الزراعة والمواصالت البحرية: أكمل الجدول اآلتي، بكتابة جهود -2

 جهود مملكة البحرين القطاع

 الزراعة

  استصالحها ومعالجة مشكلة ملوحة التربة.زيادة مساحة األراضي الزراعية من خالل 

  مستلزمات اإلنتاج والقروض الميسرة.      تقديم  اآلفات الزراعية.        توفير خدمات الوقاية الزراعية ومكافحة 
  الخدمات اإلرشادية من خالل الزيارات الميدانية.   تقديم    .إجراء البحوث الميدانية إلدخال البذور المحّسنة 
  ُيكتفى بثالث نقاط(    .                                               نموذجيةال الزراعية مشاريعالإنشاء( 

المواصالت 

 يةالبحر 

  م1951بناء ميناء سلمان عام     . .تطوير ميناء سلمان منذ فترة السبعينات من حيث التوسيع والتجهيز 
  في مجال المالحة وفنون إدارة الموانئ.        تأهيل العاملين  .تركيز محطات حاويات في ميناء سلمان 
  ع عديدة لشركات أجنبيةأنشئت فيها مصان ميناء سلمان حول حرةصناعية إقامة منطقة    .              
 ُيكتفى بثالث نقاط(.             وميناء ألبا، وميناء خليفة بن سلمان ،سترة ميناءموانئ أخرى مثل  إنشاء( 

 

 

 قارن بين اإلقليم المحيطي واإلقليم القاري في قارة أوروبا حسب معطيات المخطط اآلتي: –3

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلقليم المناخي

 

قعالمو  

درجة 
 الحرارة

 فصل سقوط
 األمطار

 

 القاري

  مناطق أوروبا الوسطى والشرقيةيسود      .
 

 

  الصيف.    

 

 

 

  ،مرتفعة صيفا ومنخفضة )برد قارس( شتاء
 .      حيث يتميز هذا المناخ بقساوته

 

 المحيطي

  يسود شريطا ضيقا يطل على المحيط
 األطلسي.      

  جميع الفصول، وخصوصا الخريف
 والشتاء.      

   صيفا وال تقل    15حرارته معتدلة ال تزيد عن 
      . شتاء، حيث يتميز هذا المناخ بلطافته   1عن 

 



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

 
 

صفحات 6الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   

 

 موزعة كما يأتي:عالمة  14: السؤال الثالث
 
 

 من خالل الرسم البياني لصادرات األلمنيوم في مملكة البحرين، أجب عّما يأتي: –أوال
 

 عالمات لكل نقطة عالمتان 11       أ( أكمل العبارات اآلتية بما يناسب:
 .                                        م2015 -1
                                        .م2200 -1
                     . ألف طن متري  111.512 -3
 م2115 -4

 

 عالمات لكل نقطة عالمة  3     .مما درست، اكتب ثالثا من مميزات الصناعات التصديرية في مملكة البحرينب( 
  .ضخامة رؤوس األموال               اإلنتاجكثرة                كثرة األيدي العاملة          .ملكيتها للدولة 
  (  بثالث نقاط)يكتفى                                                             .ةمعظم انتاجها مواد أولية أو وسيط 
 

 ج( لماذا تّدنت نسية صادرات النفط من بين الصادرات في مملكة البحرين؟
 ويع في مصادر الدخل وعدم االعتماد على النفط وحدة، أي أن مملكة البحرين أصبح لديها سلع تصديرية بسبب سياسة التن

 .أخرى تساهم في إيراداتها كاأللمنيوم والسلع البتروكيماوية وغيرها
 

 من الظواهر الجغرافية الواردة  من خالل دراستك لجغرافية أمريكا الشمالية والوسطى، اكتب أمام كلّ   –ثانيا
    :لموضع األرقام المبينة على الخريطةفي الجدول الرقم الدال عليها وفقا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الظاهرة الجغرافية الرقم المناسب الظاهرة الجغرافية الرقم المناسب

 مدار السرطان 6 تيار البرادور البحري  11

 جبال األبالش 11 منخفض الحوض العظيم 8

لمكسيكخليج ا 7 نلسون نهر  2   

 جبال الكسكيد 9 الدائرة القطبية الشمالية 4

الهاديالمحيط  12  تيار كاليفورنيا البحري  5 

الميسوري نهر  3  جبال الروكي 1 

ة لكل نقطة عالمةعالم 12  



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

 
 

صفحات 6الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   

 
 

 التربية للمواطنة  القسم الثاني:
 موزعة كما يأتي: 15    السؤال الرابع:

 ( يمين العبارات الخاطئة:حيحة وعالمة )( يمين العبارات الصضع عالمة ) –أوال
1-  ( ). 

2- (  ). 

3- (  ). 
4-  ( ).    

   
 

 أجب عن األسئلة اآلتية:  –ثانيا
 االقتصادي ( في مكانها الصحيح:   –االجتماعي  –استكمل المخطط اآلتي بوضع أبعاد التنمية المستدامة الثالثة:) البيئي  -1

 مةعالمات لكل نقطة عال 3 
 

 

 

 

 . معلاًل إجابتك( في الخانة المناسبة في الجدول اآلتي، √حّدد أي المواقف صائبة وأيها خاطئة، بوضع عالمة )  -2
       )ُيكتفى بتعليل واحد لكل موقف(مة واحدة للتعليلعالمة واحدة لتحديد الصواب والخطأ، وعال

 
 

 
 

 االجتماعي البعد
توفير حق الحصول على الخدمات 
الصحية والتعليمية لجميع أفراد 
 المجتمع، وتأمينهم ضد أخطار الحياة. 

 
 
 

 
 

 االقتصادي  البعد
إنتاج ما يغطي حاجات اإلنسان 
األساسية ويحسن مستوى عيشه، من 
خالل تطور المقدرات اإلنتاجية 

 والتقنيات المتاحة. 

 
 

 البيئي  عدالب
العمل على الحد من اآلثار الضارة 
لألنشطة اإلنتاجية على البيئة، 

 واالستهالك الرشيد للموارد المتجددة.
 

 التعليل خطأ صواب الموقف

محمٌد مع أصدقاءه اتفقوا على القيام بحملة تنظيف 
 ألحد الشواطئ، فاختاروا بالج الجزائر.

 
√ 
 

 
 

ألن المحافظة على البيئة واجب على جميع 
ألنه يجب علينا المحافظة على األماكن  –المواطنين 

 ألنه عمل تطوعي يخدم المجتمع ...وغيرها –لعامة ا

إيمان شابة تعمل في الخياطة، ثم تركت عملها؛ 
 العتقادها بأن عملها ليس له قيمة في المجتمع.

 
  

√ 
 

ألن العمل في الخياطة عمل شريف / ألن جميع 
يحتاجها المجتمع / ألنه ال يجوز الترفع عن  لاألعما

 وغيرها بعض األعمال واحتقارها ... 

راشد طالٌب يقوم بإعداد التقارير واألبحاث المدرسية 
 دون االعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة

 بدعوى أنها تعيق إنجاز عمله. كاإلنترنت؛

 
 

 
√ 
 

ألن التكنولوجيا الحديثة لها أهمية كبيرة في البحث 
والتعليم / ألن التكنولوجيا لها تأثير في جميع 

ألن كل مواطن مطالب باالستفادة  مجاالت الحياة /
 من التكنولوجيا المتطورة فهي حق للجميع ... وغيرها

ات لكل نقطة عالمة عالم 4  

ة لكل نقطة عالمة عالم 11  

 أبعاد التنمية المستدامة



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

 
 

صفحات 6الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   

 

 )ُيكتفى بنقطتين(       عالمتان لكل نقطة عالمة          المواطن في مواجهة الفجوة العلمية والتكنولوجية. اثنين من أدواربّين  -3
 .الوعي بأهمية سد الفجوة الرقمية 
 حًقا للجميع وأحد أشكال االنتفاع من الديمقراطية. المتطورةذ إلى العلم والتكنولوجيا اعتبار النفا 

  عدم االكتفاء باستهالك الجاهز والمستورد، والمساهمة في بناء إنتاج علمي وتكنولوجي خاص اعتماًدا على القدرات الذاتية
 لكل بلد ووفقا لظروفه المميزة.

  يتطلب عماًل متواصاًل ومتدرًجا.االدراك بأن تحقيق هذا الهدف 
 .االعتراف بالدور المركزي الذي يمكن أن يقوم به التعليم والتكوين في اإلسهام في سد الفجوة القائمة ونشر الثقافة العلمية 

 .اإلسهام في دفع الجهود الوطنية والدولية إلى تحقيق التنمية العادلة والمتوازنة 
 

  عن األسئلة التي تليه انطالقًا منه، وفي ضوء ما درست: اقرأ النص، ثم أجب -ثالثا
 د

 

 عالمة                                                                                         ما مصدر النص؟ -أ
 )ميثاق العمل الوطني: الفصل الثالث )خامًسا: الحياة الفطرية.    

 

 عالمتان       تسعى إليه مملكة البحرين في ظل الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية؟ من خالل النص ما الذي -ب

 االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والتنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن      
 

 كبرى ومعالجتها.اعِط دليلين من النص على مراعاة مملكة البحرين للتوجهات العالمية في منع المشكالت البيئية ال -ج
 عالمتان لكل نقطة عالمة )ُيكتفى بنقطتين(                                                                                       

 وضع استراتيجية وطنية لحماية البيئة                 . توفير التسهيالت للشركات الصناعية للتحول لإلنتاج النظيف  .  
 اتخاذ اإلجراءات والتدابير التشريعية المناسبة للحد من التلوث   . إجراء دراسات التقييم البيئية قبل البدء في تنفيذ المشاريع. 
 

 عالمتان                    لماذا ُيعدُّ إنشاء المحميات الطبيعية في مملكة البحرين ذا أهمية على المستوى العالمي؟ -د

  ًمن حيوانات وطيور نادرة هذه المحميات الطبيعية واجد فيا لما يتنظر. 
 

 عالمات لكل نقطة عالمة )ُيكتفى بثالث نقاط(       3       اكتب ثالثة أدوار يقوم بها المواطن من أجل المحافظة على البيئة. -هـ

  مزا لحضارتها.             الحفاظ على نظافة المكان الذي نعيش فيه، إلن النظافة أساس تقدم ونجاح أي دولة ور 

          .االبتعاد عن الضوضاء والضجيج   .الحفاظ على األشجار والزهور والنباتات في األماك العامة والخاصة 
     .رمي المخلفات بطريقة صحيحة لمنع انتشار األمراض        .االقتصاد في استعمال المياه وعدم تلويثها برمي المخلفات فيها 

   .ادخال أشعة الشمس إلى البيت للقضاء على الحشرات والميكروبات ومنع تكاثرها 
   .االنتباه عند استعمال المنظفات الكيماوية والمواد السامة والتقليص منها قدر اإلمكان 
 طبخ.  استعمال المرشحات التي تحافظ على البيئة من عوادم استعمال الوقود وبعض األجهزة المنزلية مدخنة الم 
 

 تقبل أي إجابة أخرى صحيحة غير واردة في نموذج اإلجابة. مالحظة عامة:
 

  انتهت اإلجابة 

  موزعة كما يأتي: اتعالم 11


