
 

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)   اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 7الحظ 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 الثاني
  ساعتان :منالز                )                         مواطنةوالتربیة لل التاریخ(  المواد االجتماعیة :المادة

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

  :)عالمة75( التاریخ  :القسم األول
 :عالمة موزعة كما یأتي 25:           السؤال األول

  :ضع دائرة حول الحرف الدال على اإلجابة الصحیحة من بین البدائل اآلتیة –أوال 
  .          رنسابریطانیا وف -ج -1
  .          الوفد -ب -2
  .          م1956الثانیة  -ب -3
  .           العثمانیة -أ -4
  .           أمیر - أ -5
  .البریطاني -د -6
  .          مقاومة السكان المحلیین -ج -7

              
  :أكمل كل عبارة من العبارات اآلتیة بما یناسب –ثانیا

  .اإلیطالي -1
  .الجبلیة -2
  .الوشم -3
  .البرتغالي -4
  .مریر -5
  .وغیرها.... أو مكافحة اإلرهاب / أو نزع السالح  /  التمییز العنصري -6
  

  حسب وقوعها من )  4( إلى )  1( اآلتیة باألرقام من  وأحداثها رّتب مراحل الحرب العالمیة الثانیة –ثالثا

  :األقدم إلى األحدث
  
  
  
  
  
  

 اإلجابة النموذجية

طة عالمتانلكل نق عالمة 14  

عالمةطة ات لكل نقعالم 6  

عالمةطة ات لكل نقعالم 4  

ح الجیش األلماني اجتیا
 .أراضي بولندا

تراجع المحور 
 .وانتصار الحلفاء

الحرب في أوروبا 
 .واستسالم فرنسا

  

 3 1 2 4 .تدویل الحرب



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

  

صفحات 7الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   
  

   :عالمة موزعة كما یأتي 25:           يالسؤال الثان
  :علل ما یأتي –أوال 

  عالمتان  )ُیكتفى بنقطة واحدة(                            .م1948قیام الحرب العربیة اإلسرائیلیة األولى سنة  -1
  دولة إسرائیلقیام تنفیذ المؤامرة الدولیة على فلسطین بإعالن         .  
 بقیام إسرائیل) الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفیتي(كبرى ول الاعتراف الد. 

  

  عالمتان                           .م1932قیام الحرب بین المملكة العربیة السعودیة والیمن سنة  -2
دود المملكة العربیة أي عدم اعتراف الیمن بح(بسبب اعتراض إمام الیمن یحي حمید الدین على ضم عسیر إلى الدولة السعودیة 

 ).السعودیة
 

  عالمتان  )ُیكتفى بنقطة واحدة(                          .م1839سنة  حتالل اإلنجلیز مدینة عدن في الیمنا -3
 استغالل بریطانیا تراجع النفوذ العثماني وتعدد اإلمارات القبیلیة والمذهبیة.                 

 خلیج العربي والهندمن أجل تأمین مصالحها في ال.        
  

 عالمةعالمات لكل نقطة  4)   بأربع نقاطیُكتفى ( .    اتجاه البحرین نحو بناء دولة حدیثة منذ ثالثینات القرن العشرین -4

  م، فارتفع عدد الطالب1919النهضة الحدیثة التي شهدها المجتمع البحریني، إذ نشأت أولى المدارس في     .  
 ط في البحرین أدى إلى نشأة فئة عمالیةاكتشاف النف.               انتشار المذیاع ونشأة الصحافة.  
 ازدیاد نشاط الحركة التجاریة، واستقرار فئات متزایدة في المدن.    تأسس عدد من األندیة األدبیة والریاضیة والنسائیة.  
 مشاركة البحرین في بعض لجان جامعة الدول العربیة.       استضافة البحرین العدید من المؤتمرات العربیة والعالمیة.  
  م على تقریر البعثة الدولیة لتقصي الحقائق الذي جاء فیه أن جمیع البحرینیین یتطلعون 1970مصادقة مجلس األمن سنة

  .إلى البقاء في دولة عربیة مستقلة
  
  

  :وّضح ما یأتي –ثانیا
     .م20ة البحرینیة للحد من النفوذ البریطاني في النصف األول من القرن بّین اثنتین من ردود الفعل الوطنی -1

          عالمتانعالمات لكل نقطة  4 )   بنقطتینیُكتفى (   

 تمكن الوطنیین البحرینیین بقیادة عبدالوهاب الزیاني من إقناع حاكم البحرین بإنشاء مجلس تأسیسي یحّد من النفوذ البریطاني.  
 م1923لس وطني سنة انعقاد مج.  
 التوافق بین الحاكم والشعب مما أدى إلى إرغام بریطانیا على االكتفاء بتعیین بیلغریف مستشارا لدى حكومة البحرین.  
  م في المطالبة باإلصالحات اإلداریة والسیاسیة1938اتحاد الوطنیین البحرینیین سنة.  
 لللنفوذ البحریني بوضع حدّ  هذه المجلة تناد في اإلربعینات، وقد صدور مجلة صوت البحرین.  
  من تدخل بیلغریف أصبحت الحركة الوطنیة في الخمسینات أكثر شعبیة، فقد ركزت في نقد السیاسة البریطانیة ودعت للحّد

  .في االقتصاد واإلدارة
  

موزعة كما یأتيات عالم 10  

:موزعة كما یأتية عالم 16  



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

  

صفحات 7الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   
   .اكتب ثالثة من األدوار البارزة لمملكة البحرین على المستوى العربي -2

    عالمات لكل نقطة عالمتان 6)  نقاط بثالثیُكتفى ( 
  وفي مقدمتها القضیة الفلسطینیةالعربیة  القضایاالتفاعل مع.            توثیق العالقات مع الدول العربیة.  
  العربیة الجامعةااللتزام بمیثاق.                             م1990شاركت في تحریر الكویت إثر االجتیاح العراقي سنة.  
  م 1982شاركت في إنشاء درع الجزیرة بقمة المنامة سنة.           القضایا المهمةفي كل  العربیة الخلیجالتنسیق مع دول         .  
  في البحرین تأسیس الحوض الجافاقتصادیا.                    م1979ثقافیا إنشاء جامعة الخلیج العربي في مدینة المنامة سنة    .  
 م1976في البحرین سنة  وكالة أنباء الخلیجسیس تأ.          م 2000وقّعت اتفاقیة دفاع مشترك وقیادة عسكریة موحدة سنة.  
 وقد اتخذ المركز مملكة البحرین مقرا لهم2013كز تنسیق األمن البحرین سنة ر أقرت المشاركة في إنشاء م ،.  
  من أجل الدفاع عن الشرعیة في الیمن وحمایة " عاصفة الحزم وٕاعادة األمل " م في عملیتي 2015سنة شاركت قوة دفاع البحرین

  .؛ وفي سبیل ذلك قدمت كوكبة من الشهداء األبطالالمنطقة من التدخالت الخارجیة
  المملكة اإلردیة الهاشمیةقدمت مملكة البحرین مساعدات إنسانیة إلى الشعبین الیمني والصومالي والالجئین السوریین في.  
  م، وقد اتخذ المركز مملكة البحرین مقرا له2013أقرت المشاركة في إنشاء مركز تنسیق األمن البحرین سنة.  
  

   م؟1950ما أهم األعمال التي قام الشیخ عبداهللا السالم الصباح منذ تولیه حكم دولة الكویت سنة  -3

 لكل نقطة عالمةعالمات 3)  بثالث نقاطیُكتفى ( 

 اإلعمارسیاسة  متابعة                   م1961 سنةاستقلت ف باستقالل الكویت،بریطانیا  مطالبة    .     
 المحاكم األجنبیة في الكویت إلغاء.       عملة وطنیة إصدار.        المتحدة انضمام الكویت للجامعة العربیة وهیئة األمم.  
  
ظاهرها ضد االستعمارین اإلسباني والفرنسي حتى نالت المغرب اشرح ثالثة من أحداث الحركة الوطنیة المغربیة وم –4

   عالمةعالمات لكل نقطة  3 )  بثالث نقاطیُكتفى (                 .                                  م1956استفاللها سنة 
 واجه الشعب المغربي اإلستعمارین اإلسباني والفرنسي بسلسلة من الثورات.  
  ة المجاهد عبدالكریم الخطابي من أخطر الثورات ضد االحتالل اإلسباني في الریفكانت ثور.  
 إلى مناطق نفوذهاا إلى مصر، إلنها خافت من امتدادها ساعدت فرنسا إسبانیا في القضاء على ثورة الخطابي ونفي قائده.  
  م تزعم المجاهد عالل الفاسي حزب االستقالل1943سنة في.  
 لوطنیة في إفشال مخطط فرنسا الذي یهدف إلى إلحاق المغرب بفرنسا والقضاء على شخصیته العربیةنجحت الحركة ا.  
  م نادى حزب االستقالل الذي سانده السلطان محمد الخامس باستقال المغرب وعروبته، فقامت فرنسا بعزل السلطان 1944في سنة

  .ونفیه
  فرنسا على إعادة السطان محمد الخامس وٕاعالن استقالل المغربم اندلعت ثورة مغربیة شاملة أجبرت 1953في سنة.  
  
  



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

  

صفحات 7الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   
  : السؤال الثالث

  

ثم أكتب الحرف الدال ، )أ ( المبینة في العمود للعبارات أسماء الشخصیات التاریخیة المناسبة ) ب ( اختر من العمود  - أوال
  :على اإلجابة الصحیحة في المكان المخصص له 

  

  )ب ( العمود   اإلجابة  )أ ( العمود 
  .عبداهللا السالل -أ  ج  .م1943انُتِخب رئیسا للجمهوریة السوریة سنة  -1
  .الشیخ سلمان بن أحمد الفاتح -ب  د  .طالب باستقالل تونس -2
  .شكري القوتلي -ج  أ  .قاد االنقالب الذي أطاح بحكم أسرة حمید الدین في الیمن -3
  .الحبیب بورقیبة -د  و  .م1955نجح في توحید سلطنة عمان سنة  -4
  .عیسى بن علي آل خلیفةالشیخ  -هـ  ب  .م1797نقل مركز حكم آل خلیفة من الزبارة إلى البحرین سنة  -5
  .سعید بن تیمور -و  هـ  .م1919شهد عهده نشأة التعلیم النظامي في البحرین سنة  -6

  
  

     :من األحداث التاریخیة الواردة فیه استكمل المخطط التالي؛ بتصنیف النتائج اآلتیة بحسب كل حدث –ثانیا
 
  

  

 

 

 النتائج المترتبة
 

 ال
دث

لح
ا

خي
ری

تا
 

 

  الحرب العالمیة الثانیة
 )م1945- 1939( 

 

  م 1958یولیو  14ثورة 
 في العراق 

 

   ةالحرب العربیة اإلسرائیلی
 م1973الرابعة 

 

إعالن بریطانیا االنسحاب من 
 م1968الساحل المتصالح 

 

  معركة الزبارة 
 م1782

 

  .  م1948نشوب الحرب الباردة منذ سنة   -
         

 .یئة األمم المتحدةنشأة ھ  -

 .      القضاء على الملكیة وإعالن الجمھوریة -

  .            إقامة اتحاد فدرالي بین دبي وأبوظبي - 
  

 .             استقالل اإلمارات العربیة المتحدة -

  .    ھزیمة نصر بن مذكور -
        

               .تشجیع آل خلیفة على فتح البحرین -

  .               338إصدار قرار مجلس األمن  - 
  

  .عقد مؤتمر جنیف  -

عالمات لكل نقطة عالمة 6  

عالمات لكل نقطة عالمة 9  



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

  

صفحات 7الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   
  

  : أمامك خریطة صّماء لشبه الجزیرة العربیة، أجب عن األسئلة التي تلیها -اثالث

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عالمةعالمات لكل نقطة  6    :اآلتیة والدول على الخریطة أسماء المناطق والمدنفي المكان المناسب اكتب ) أ
  ] قطر      –      البحرین      –      الكویت   -    الهفوف     –الهّدار            –الزبارة       [      

  
  .مستعمال رمز السهم          ارسم على الخریطة خط سیر هجرة آل خلیفة من موطنهم األصلي في نجد إلى البحرین) ب

  .سهم عالمة واحدةعالمات لكل  4

  
  
  
  
  
  
  

 ھجرة آل خلیفة     

 قـطــــــر

 البحــرین

 الكویت

 الھفوف

 الھّدار

 الزبارة

:موزعة كما یأتيعالمات  10  



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

  

صفحات 7الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   
 :التربیة للمواطنة: القسم الثاني

  )عالمة لكل نقطة عالمة واحدة   25(   :السؤال الرابع

      :العبارات الخاطئة یمین)  ( العبارات الصحیحة وعالمة  یمین)  ( ضع عالمة  –والأ
1-   ) ( 

2-   ) (  
3-   ) ( 

4-   ) (  
5-   ) ( 

6-   ) (  
  

 

 ثانیا–  أجب عن األسئلة اآلتیة:                                                        
  عالمتان لكل نقطة عالمة  ) ُیكتفى بنقطتین(     .بّین العنایة الخاصة التي یحظى بها األطفال في القانون الدولي اإلنساني -1
 كونهم ال یشاركون مباشرة في الحروب ؛یحصل األطفال على حمایة عامة تمنحهم ضمانات أساسیة. 

 التمتع بالحق في احترام حیاتهم وسالمتهم البدنیة والعضویة.  
 حظر أعمال اإلكراه واإلیذاء البدني والتعذیب والعقوبات الجماعیة.  
  من العمر 18التجنید اإلجباري في القوات المسلحة أو األعمال العدائیة لألطفال الذین لم یبلغوا حظر.  
  

 

  عالمتان لكل نقطة عالمة   )ُیكتفى بثالث نقاط(                      .ر بین الحضاراتاكتب ثالثا من عوامل نشأة الحوا -2
 التنوع الحضاري حافزا للحوار                      .  
 تزاید نفقات التسلح وتعدد مناطق التوتر والنزاعات المسلحة                  .  
 ترابط المصالح االقتصادیة والبیئیة        .           
 توافر وسائل االتصال                  .  

 

  .)مع ذكر أمثلة (  اكتب فقرة تشرح فیها مدى تنفیذ القانون الدولي اإلنساني في مناطق النزاعات والحروب في العالم -3
  )انتهاك القانون یجب أن تبرز الفقرة نجاح القانون في حاالت وٕاخفاقه في حاالت أخرى، مع ذكر مثال لحالة (  عالمات 3

أخرى  ، ولكن هناك حاالت عدیدةفیها تطبیق القانون الدولي اإلنساني في حمایة المدنیین بشكل فعالأثمر هناك حاالت عدیدة قد 
األراضي الفلسطینیة والعراق، حیث ظل المدنیون واألسرى والمرضى تعرض فیها هذا القانون لالنتهاك مثلما حدث في البوسنة و 

  .تولى معاقبة مرتكبي جرائم الحربتم 1998ئما ضحایا للحروب، وقد تم إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة في عام والجرحى دا
  

  ما الحل الذي تقترحه لمعالجة كل قضیة من القضیتین اإلنسانیتین الواردتین في الجدول اآلتي؟ -4
  )ُیكتفى بحل واحد لكل قضیة (عالمتان لكل حل عالمة 

  مقترحالحل ال  القضیة

ات، لكل نقطة عالمةعالم 6  

ات، لكل نقطة عالمةعالم 9  



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

  

صفحات 7الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   

تكرر اعتداءات االحتالل 
اإلسرائیلي على المسجد األقصى 
في فلسطین منذ حادثة إحراقھ 

   .م حتى اآلن1969سنة 

   قیام منظمة األمم المتحدة / فرض عقوبات على إسرائیل / إرسال قوات دولیة لحفظ السالم
یق أحكام القانون تطب/ لفلسطینیین والمقدسات اإلسالمیة بدورها إلیقاف االعتداءات عن ا

 .الدولي اإلنساني واالتفاقیات الدولیة ضد إسرائیل إلیقاف اعتداءاتها

وصول أعداد المشردین 
 11والالجئین إلى أكثر من 

ملیون سوري؛ نتیجة الحرب في 
   .سنوات 4سوریا منذ 

  على ضرورة تقدیم المساعدات للضحایا التي تنصالقانون الدولي اإلنساني تطبیق أحكام 
تسهیل دخول / جمع التبرعات لهم معهم ومساعدتهم من خالل الناس تضامن / وحمایتهم 

لتقدیم المساعدات الالزمة لهم المنظمات والهیئات اإلنسانیة كالصلیب األحمر والهالل األحمر 
 .وغیرها..... توفیر مستلزمات الحیاة الضروریة لهم في الدول التي لجأوا إلیها / 

   
  ثالثاً – اقرأ النص اآلتي، ثم أجب عن األسئلة التي تلیه انطالقا منه وفي ضوء ما درست.     

  
    ؟وعالَم یدلُّ استمرار انعقاده في مملكة البحرینمتى انعقد مؤتمر حوار المنامة في دورته الحادیة عشرة؟  -1

  :ر انعقاده علىویدلُّ استمرام ،      2015نوفمبر  1أكتوبر إلى  30 : انعقد المؤتمر في تاریخ
  .عالقات البحرین الجیدة مع دول العالم بما ینعكس إیجابًا على مسیرة التنمیة والتقدم في البالد

  
  

  )ُیكتفى بنقطتین(                            .استخرج من النص أهمیة انعقاد مؤتمر حوار المنامة في دورته الحادیة عشرة -2
  ى في هذا المؤتمرالمشاركة الدولیة رفیعة المستو.                                        
  ُیعدُّ من المبادرات المهمة الداعمة الستقرار المنطقة والعالم، من خالل الحوار وتبادل الرؤى واألفكار والتجارب هذا المؤتمر

ترسیخ األمن الذي "عات تساعد على موضو  یناقش هذا المؤتمر أو   /.المسؤولین والمتخصصین والخبراء والمقترحات بین كبار
تكثیف فرص التالقي والتشاور لوضع آلیات  یؤدي هذا المؤتمر إلى أو    ./أضحى قیمة مطلوبة أكثر من أي وقت مضى

  .ضامنة لعالقات مستقرة ومتطورة بین مختلف الدول
 والتطورات وتسهم بوعي في مواجهة كل  من أهم المحافل الدولیة التي تبحث بعمق مختلف المستجدات یعدُّ المؤتمر واحدا

  .التحدیات واألزمات
  
  
  

  ما القیمة التي یركز علیها النقاش في مؤتمر حوار المنامة في دورته الحادیة عشرة؟  -3
  االستقرار / السالم ( قیمة األمن.(  

  
  
  

  )ُیكتفى بنقطتین(                                  . اكتب اثنتین من العوامل التي أدت إلى نشأة الحوار بین الحضارات -4
 التنوع الحضاري حافزا للحوار                      .  
 تزاید نفقات التسلح وتعدد مناطق التوتر والنزاعات المسلحة                  .  
 ترابط المصالح االقتصادیة والبیئیة                 .  
 توافر وسائل االتصال           .         
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 ( 8 )   صفحة)   اإلعدادیة العامة والدینیة: ( المواد االجتماعیة    المسار  

  

صفحات 7الحظ أن إجابة االمتحان تقع في   
  )ُیكتفى بثالث نقاط(                           . بّین ثالثة أدوار تقوم بها مملكة البحرین في دعم الحوار بین الحضارات -5
 االهتمام بالقضایا اإلنسانیة مثل احترام حقوق اإلنسان ونزع السالح ورفض الحرب ومكافحة اإلرهاب.  
 كل األدیان والطوائف توفیر مناخ داخلي من التسامح بین.  
 اعتماد سیاسة خارجیة قوامها احترام االتفاقات الدولیة والثنائیة.  
  م2008إقامة العدید من الندوات والمؤتمرات في موضوع حوار الحضارات، مثل مؤتمر حوار الحضارات بالمنامة في ینایر.  
  م2008یورك في شهر نوفمبر مشاركة جاللة الملك حمد بن عیسى في مؤتمر حوار األدیان بنیو.  
 
  إلجابةانتهت ا  
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