
 

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 )   صفحة)   اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 6الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   
البحرین مملكة  

والتعلیم التربیة وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 امتحان الشهادة اإلعدادیة العامة والدینیة للعام الدراسي 2016/2015م

 الفصل الدراسي األول
 ساعتان :الزمن)                                      التربیة للمواطنة/الجغرافیا( المواد االجتماعیة: المادة

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

  الجغرافیا  :القسم األول
 :موزعة كما یأتيعالمة  23          : السؤال األول

  :ضع دائرة حول الحرف الدال على اإلجابة الصحیحة من بین البدائل اآلتیة – أوال
      .          ملوحة التربة -ج -1
  .             الداخلیة الفرعیة - أ -2
   .             ارتفاع حجم الصادرات - د -3
  .             البحر المتوسط - أ -4
  .                الزیادة السكانیة الطبیعیة –ب -5
  .               استخراج المعادن –ب -6

              

  :ة بما یناسبأكمل كل عبارة من العبارات اآلتی –ثانیا
 .الحریة االقتصادیة -1

  .ألبا -2
 .مصرف البحرین المركزي -3

  .المسطحات المائیة الغنیةأو / وفرة المیاه للطاقة الكهرومائیةأو /األنهار الصالحة للمالحةأو /الغاباتأو /الخصبةالتربة الزراعیة  -4
  .)الهنود الحمر واإلسكیمو(أو/ السكان األصلیون  -5
  

  :في العمود المناسب لكل منها حسب معطیات الجدول اآلتي) (ضع عالمة بو  ف المعالم السیاحیة اآلتیةصنّ -ثالثا

 المعالم السیاحیة الطبیعیة التاریخیة الحضاریة الحدیثة

   مسجد الخمیس 

   بیت القرآن 

   بالج الجزائر 
   بیت سیادي 

   شجرة الحیاة 

   منتزه عذاري 

 اإلجابة النموذجية

طة عالمتانعالمات لكل نق 12  

عالمةطة ات لكل نقعالم 5  

عالمةطة ات لكل نقعالم 6  



 ( 2 )   صفحة)   اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 6الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   
   :موزعة كما یأتيعالمة  25           :لثانيالسؤال ا

  :علل ما یأتي – أوال
  )عالمتان(                              .اتباع مملكة البحرین سیاسة التنویع في مصادر الدخل -1
  أي عدم االعتماد على النفط وحده كمصدر للدخل/ بسبب إدراك حكومة مملكة البحرین لخطر نضوب النفط.  
  

  )عالمتان لكل نقطة عالمة() ُیكتفى بنقطتین(                           .ور القطاع المصرفي في مملكة البحرینتط -2
 تمتع المنطقة بموقع زمني مناسب من حیث وقوعها ما بین وقت عمل البورصات األوروبیة وبورصات الشرق األقصى. 

 رجيسهولة االنتقال واالتصال بین المنطقة والعالم الخا.           موقع البحرین المتمیز في وسط منطقة الخلیج.  
 المنطقة وٕالیها نتسهیل عملیات التحویل الخارجي م.                       عدم فرض أي نوع من الضرائب.  
 توفر الكوادر الفنیة المدربة. 
 

  )عالمتان لكل نقطة عالمة) (ُیكتفى بنقطتین( .یرةنمو القطاع السیاحي في مملكة البحرین بشكل متسارع في السنوات األخ -3
 واالهتمام بها اآلثارللتنقیب عن  لوزارة اإلعالم وذلك تابعةمختصة بالسیاحة واآلثار  إدارات إنشاء.  
 وضع الخطط والمشاریع السیاحیة .               تعریف العالم الخارجي بإمكانات البحرین السیاحیة.  
 السیاحة مجالنیة في عمالة وط إعداد        . والسیاحة األجنبیة على فتح مكاتب لها في البحرین السفروكاالت  تشجیع.  
  
             )عالمتان لكل نقطة عالمة) (ُیكتفى بنقطتین(                                  .تطور القطاع الزراعي في قارة أوروبا -4
 توافر السهول الخصبة        .  توافر المیاه.        المراعي توافر.          المكننة( الحدیثة التقنیاتاستخدام(.  
  

  )عالمتان(              .تعرض الجبال الغربیة في قارة أمریكا الشمالیة للبراكین والزالزل األرضیة العنیفة -5
  استمرار عملیة التصادم بین الكتلة األمریكیة وكتلة المحیط الهادئبسبب.  

    

  :وّضح ما یأتي –ثانیا
بذكر مثالین فقط ُیكتفى (لكل نقطة عالمة عالمتان                     .سمِّ أهم السلع التي تستوردها مملكة البحرین -1

  )للسلع
 السلع النفطیة.  
  ومعدات النقل/ والسلع الرأسمالیة والتجهیزات الصناعیة / السلع غیر النفطیة كالمواد الغذائیة.    
  

     عالمةعالمات لكل نقطة  3     .تطور شبكة االتصاالت السلكیة والالسلكیة في مملكة البحریناكتب ثالثة مظاهر ُتبرز  -2
وُتقبل اإلجابات غیر الواردة في الكتاب المدرسي كتحریر سوق االتصاالت / بثالث مظاهر لتطور شبكة االتصاالتُیكتفى (

  )توافر األجهزة الذكیة وغیرهاوتعدد شركات االتصاالت، وكذلك 
الهاتفیة تعمل البداالت فجمیع /  .المتطورةالسلكي والالسلكي استخدام نظم االتصال  المنطقة فیما یخص تعتبر البحرین رائدة في

ومن وسائل / ، األقمار االصطناعیة محطات تتصل من خاللالمحلیة والدولیة تتم  االتصاالتوجمیع / ، الرقميبالنظام 
، تسهیال ألعمال األفراد والمؤسسات )اإلنترنت(تصال المتنوعة نظام الهاتف النقال، باإلضافة إلى خدمات الشبكة المعلوماتیة اال

   .باللغة العربیة وبلغات أجنبیة جرائد ومجالتعدة إصدار إلى جانب / التجاریة والتعلیمیة، 

:موزعة كما یأتي اتعالم 10  

:كما یأتية موزعة عالم 15  



 ( 3 )   صفحة)   اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 6الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   
  
 عالمتان                .افة السكانیة بین مناطق القارة األوروبیةكیفیة توزع الكث) ال تتعدى أربعة أسطر(بّین في فقرة  -3

ها تتوزع على منخفضة فیال سكانیةالكثافة الذات فالمناطق / منطقة إلى أخرى،  تتفاوت الكثافة السكانیة في قارة أوروبا من
التي تشهد نزوحًا  األریافمناطق ، و شمالیةالغابات ال، ومناطق الجبال العالیةاألراضي التي یعیق فیها النشاط الزراعي عوائق ك

 الحدیثة الزراعاتفتتوزع على أماكن  مرتفعة في أوروباال سكانیةالكثافة الذات  مناطقأما ال/ . كثیفا باتجاه المدن الصناعیة
 .دفي آٍن واحالكثیفة والصناعیة  الزراعیة ذات النشطات المناطقة، أو على الصناعیالمتخصصة، أو على األماكن 

  

    :أكمل الجدول اآلتي، بكتابة اثنتین من المشاكل التي یعاني منهما القطاعین اآلتیین وجهود مملكة البحرین في تطویرهما –4
  عالمةعالمات لكل نقطة  8

  جهود مملكة البحرین في تطویره  المشاكل التي یعاني منها القطاع  القطاع

  السمكي

 سماك قلة مصانع الثلج والبرادات لحفظ األ.      
 الحاجة إلى أرصفة الستقبال مراكب الصید .         
 تلوث البحر  
  لصیادین لالحاجة إلى مراكز تدریب  .            
 قلة األیدي العاملة الوطنیة     .        
 عملیات الحفر والردم بالسواحل  

 طورت بعض الموانئ كفرضتي سترة والمحرق        .  
 ت المادیة ومستلزمات الصید للصیادینقّدمت اإلعانا  
 قدمت القروض المیسرة         .  
 أسست مشروع رأس حیان لتربیة األحیاء البحریة          .
 نینظمت دورات تدریبیة للصیاد.  

  الصناعي
الصناعات (

التصدیریة 
وٕاحالل 
  )الواردات

 منافسة الشدیدة من قبل شركات إقلیمیة أو عالمیةال  .            
 البعد عن األسواق المستهلكة مما یزید من التكالیف   .  
 تقلبات األسعار في األسواق العالمیة .  
التكالیف المرتفعة للمواد األولیة المستوردة.  
 فرض بعض الدول رسوم جمركیة مرتفعة على وارداتها منها.  
  یةوموادها األول لمصانعا آالتاالعتماد على الخارج في تأمین  .          
 في السوق الداخلیة قلة تنوعها    .  
  المنتجاتالتنافس بین المنتجات الوطنیة المتشابهة وبینها وبین 

  .          المستوردة 

  مناطق 10(أنشأت المناطق الصناعیة            .(  
 أعطت األفضلیة للمنتج الوطني           .  
 أعفت المصانع من الضرائب  
 دمت القروضق           .  
 توفیر األراضي بأجر رمزي ألصحاب المشاریع               .
 سمحت لألجانب بإنشاء المصانع  
  فرض انین لحمایة الصناعات الوطنیة كأصدرت قو

ٕاعفاء اآلالت والمواد و جمارك على السلع المستوردة  
  .األولیة من الجمارك

  

  كل نقطة عالمةلعالمة  27       :السؤال الثالث
  :من حیث أوجه المقارنة المبینة بالجدول اآلتيقارن بین اإلقلیم المتوسطي واإلقلیم المعتدل القاري في قارة أوروبا  -أوال

  
 أوجه المقارنة اإلقلیم المتوسطي اإلقلیم المعتدل القاري

 أوروبا الوسطى والشرقیة مناطق.   الموقع  .المتوسطأوروبا على البحر  يجنوب مناطق 

 حرارة مرتفعة.   درجة  صیفا  .حرارة مرتفعة
 شتاء  ).معتدل الحرارة(دافئ    .)حرارة منخقضة( شدید البرودة   الحرارة

  تتساقط األمطار التي یرافقها عواصف رعدیة(ممطر(.   األمطار صیفا  .جاف 

عالمةطة ات لكل نقعالم 10  



 ( 4 )   صفحة)   اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 6الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   

  
  
  

  في ضوء دراستك، ومن خـالل الرسم البیاني الوارد أمامك والذي یوّضح نسبة مساهمة بعض الصناعات الرئیسیة -ثانیا
 :م، أكمل العبارات اآلتیة2008في الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة التحویلیة بمملكة البحرین سنة  
  

  %. 43.5،                حواليالصناعات البتروكیماویة -أ

  %.  1.7صناعة الورق،                         حوالي -ب

  .الثانیة -ج

 .                أو صناعة األلمنیوم/ الصناعات البتروكیماویة  -د

  .                أو صناعة الورق/ أو الصناعات الغذائیة / صناعة مواد البناء  -هـ

  

استك لجغرافیة أمریكا الشمالیة والوسطى، اكتب أمام كلٍّ من الظواهر الجغرافیة الواردة في الجدول الرقم من خالل در  –أوال
                                  :لموضع األرقام المبینة على الخریطةالدال علیها وفقا 

  

  

  

  
  التربیة للمواطنة  :القسم الثاني
  :موزعة كما یأتي 25    :السؤال الرابع

  :یمین العبارات الخاطئة) (یمین العبارات الصحیحة وعالمة ) (ع عالمة ض –أوال
1-  )  (. 

2-   ) (. 

3-   ) (.  
4-  )  (.       

5-  )  (.      

 جاف أو قلیل المطر حیث یتساقط غالبا على شكل ثلوج.    شتاء  .)مطاره غزیرة أ( ممطر 

 الظاهرة الجغرافیة الرقم المناسب الظاهرة الجغرافیة الرقم المناسب

لمیسیسبينھر ا 5  مناخ مداري شدید الرطوبة 7 

 جبل ماك كینلي 9 المحیط المتجمد الشمالي 1

 تیار كوروشیفو 4 تیار غولف ستریم 10

األطلسيالمحیط  3 مناخ صحراوي 2  

 نھر سانت لورانس 6 خلیج ھدسن 8

لكل نقطة عالمةات عالم 7  

  ات لكل نقطة عالمةعالم 6

عالمةطة ات لكل نقعالم 10  



 ( 5 )   صفحة)   اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 6الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   
6-   ) (.  

  :أجب عن األسئلة اآلتیة  –ثانیا
  )      ُیكتفى بنقطتین( عالمتان لكل نقطة عالمة            ما أهمیة العمل؟    -1
 ر مهم في اإلنتاج وتوفیر الخدمات إلشباع الحاجاتعنص        . یقضي على الخمول والكسل.  
  یحقق العیش الكریم، ویرفع من كرامة اإلنسان          .          یجنب األفراد والمجتمع عوامل الفساد واالنحالل.  
 التیساعد على تقدم المجتمع ورفعته، وینمي اقتصاد البلد في كل المجا                   .  

                      

     .ذكر مثاال واحدا، مما درست، اشرح هذه العبارة مع )التلوث خطر ال یعترف بالحدود بین الدول (  -2
   )عالمات للشرح عالمتان، وللمثال عالمة  3 (    

والریاح واألعاصیر حدود الدول، وتشمل الحروب  تجوب السفن البحار والمحیطات، وتعبر الطائرات القارات، وتتجاوز األنهار
مساحات متسعة، وكل ذلك جعل الخلل البیئي قدرا مشتركا بین كل الشعوب یتجاوز الحلول الوطنیة إلى أبعاد إقلیمیة وعالمیة 

  ))ى بمثال واحد فقط ُیكتف(( :                                                                     أحیانا، ومن أمثلة ذلك
  .                     الریاح الغربیة التي تنقل التلوث الهوائي من أمریكا إلى أوروبا، ومن أوروبا إلى آسیا -
التلوث بمنطقة الخلیج العربي، التي عرفت عدة حروب، وتسارعت فیها األنشطة اإلنمائیة، وزیادة االستهالك، وتزایدت  -

       .     المالحة البحریة
  .الحوادث الصناعیة والبحریة، وظاهرة االحتباس الحراري -

  

  
  عالمات لكل نقطة عالمة 3                                           :الحاالت اآلتیةكیف تتصرف في كل حالة من  -3

  التصرف  الحالة

ُینجز زمیلك في العمل المهام الُمكلف بإنجازها بسرعة ودون 
  .ي إلى ارتكابه العدید من األخطاء في عملهتركیز؛ مما یؤد

أن إتقان العمل یعبر عن أبّین له / على ضرورة إتقان العمل حثه 
أبّین له فوائد إتقان العمل / اإلخالص في العمل واالنتماء للوطن 

من خالل ما یوفره من فرص االرتقاء والنجاح والشعور بالرضا 
  .إلخ.....  والثقة بالنفس وكسب ثقة اآلخرین

أثناء تنزهك مع أصدقائك في حدیقة الحي، شاهدت بعض 
  . األلعاب التالفة والعدید من األوساخ التي تشوه منظر الحدیقة

االتفاق مع زمالئي على القیام بتنظیف الحدیقة بشكل تطوعي 
مخاطبة عضو المجلس / ومحاولة إصالح األلعاب التالفة إن أمكن 

  .إلخ..... هات المختصةالبلدي لمتابعة الموضوع مع الج

:موزعة كما یأتيات عالم 8  



 ( 6 )   صفحة)   اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 6الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   

أثناء قیامك بعملیة الحفر لبناء منزلك، وجدت قطعا أثریة هي 
  . عبارة عن نقود ذهبیة وأواني فخاریة

إیقاف عملیة الحفر، وٕاخطار الجهة الحكومیة المسئولة عن 
  .إلخ..... الموضوع وتسلیمها القطع األثریة 

  
  

 : من العبارات الواردة في الجدول اآلتيما شكل التلوث الذي تمثله كل عبارة  -ثالثا

  شكل التلوث   العبارة

  تلوث آلي  .م2014كبیرة جدا في أكتوبر األمازون البرازیلیة بنسبة غابات في  ارتفاع وتیرة قطع األشجار

  تلوث إشعاعي  .م2013عام  ستة صهاریج في موقع هانفورد لالحتیاطي النووي في واشنطننوویة من تسرب نفایات 

  تلوث آلي  .یهدد حیوان وحید القرن باالنقراض م2015منذ بدایة عام  زدیاد عملیة الصید الجائر في جنوب أفریقیاا

  كیمیائيتلوث   ."منصة بحریة الستخراج النفط"بعد انفجار م 2010في خلیج المكسیك عام  هائل تسرب نفطيحدوث 
  

  :التي تلیها ةاقرأ الوضعیة التي أمامك، ثم أجب عن األسئل –ثالثا
  

  عالمتان                                               لماذا استضافت مدرسة محمد وفدا من مدرسة خلیجیة؟ -أ

  .ناء الخلیج العربيلعقد ندوة حول موضوع التراث الخلیجي، وذلك في إطار التبادل الثقافي بین أب
  

  عالمة                                               ؟الذي نظمه محمد وزمالؤه التراثي ما شعار المعرض -ب

  ".التراث الحضاري في خدمة الوحدة الخلیجیة " 
  

  )بنقطتینُیكتفى ((نقطة عالمة  عالمتان لكل                                 .اكتب سببین أدّیا إلى ثراء التراث البحریني -ج
 

 مأهولة بالسكان منذ فجر التاریخ ، أي أن البحرین كانتالعریق البحرین القرون الطویلة لتاریخ          .  

 تمیز البحرین ببیئة ثقافیة قائمة على االنفتاح والتسامح واالستفادة من كل تقدم حضاري        .  

  ات حضاریة متنوعة في مختلف العصورموقع البحرین المتمیز بین مؤثر.  
  

  ) الشك أن الحفاظ على التراث الحضاري یشكل تحدی�ا إلى جانب تحدیات أخرى تواجه بلداننا في مختلف المجاالت(  -د

  )بنقطة واحدةُیكتفى ((عالمتان                   برأیك، كیف تمكنت مملكة البحرین من الحفاظ على تراثها الحضاري؟    

  االعتناء ببقیة اآلثار في / جمع عدد من اآلثار في المتحف الوطني / من خالل سن قانون خاص بالحفاظ على اآلثار

:ات موزعة كما یأتيعالم 7  

ات لكل نقطة عالمةعالم 4  



 ( 7 )   صفحة)   اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 6الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   
     .جهودها لتسجیل بعض المواقع األثریة في البحرین ضمن قائمة التراث العالمي مثل قلعة البحرین/ مواقعها 

  أو أي إجابة أخرى صحیحة.... 

  انتهت اإلجابة


