
 

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)   والدينية اإلعدادية العامة: ( المسار المواد االجتماعية     

  

صفحات ٧االمتحان في  أسئلة الحظ أن  
البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 امتحان الشهادة اإلعدادية العامة والدينية للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠م
 الفصل الدراسي األول

  ساعتان :الزمن               )                         مواطنةوالتربية للجغرافيا ال(  المواد االجتماعية :المادة
========================================================================  

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

  :الخاطئة فيما يأتياإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات اختار  –أوالً 
  : أنشأت البحرين ميناء ألبا الستيراد - ١
  الغازا -د                   األلمنيوما -ج                    ألمونياا –ب                لنفطا - أ

  :أوروبا في مناطققارة ترتفع الكثافة السكانية في  - ٢
  األرياف -د            الصناعة       -ج                       جبالال –ب                الغابات - أ

  :مرور تياربسبب  أمريكا الشماليةالسواحل الشمالية الشرقية لقارة  عند درجات الحرارة تنخفض - ٣
  جولف ستريم -د                 كاليفورنيا -ج           البرادور          –ب             كوروشيفو - أ
  

  :من أمثلة أشباه الجزر في قارة أوروبا - ٤
  أيسلندا -د                    كورسيكا -ج       سردينيا                –ب              إيطاليا - أ

  :استفادت البحرين من المياه المعالجة لري األراضي الزراعية من خالل محطة  - ٥
  الحد -د                     توبلي -ج        الرفاع                –ب               المحرق - أ
  

  :البحرين مملكة في اعزغنام والمالعلمي في تربية األ األسلوباعتمدت  التيمن المشاريع النموذجية  - ٦
  رأس حيان -د                     البحير -ج                    عذارى  –ب                  الهملة - أ
  
  

بين اإلقليم المناخي وموقعه الجغرافي وذلك بوضع الرقم  صل: موضوع المناخ في قارة أوروبادراستك لل من خال –ثانياً 
  :بين القوسينفي المكان المناسب المناسب 

  يـع الجغرافـالموق                ـيم المناخـاإلقلي     
  شريط يطل على المحيط األطلسي (       )          المناخ القطبي - ١
 والشرقية يسود مناطق أوروبا الوسطى  (       )        المحيطيالمناخ المعتدل  - ٢

 شريط يطل على البحر األسود (       )          المناخ المعتدل القاري - ٣

 أقصي شمال أوروبا  (       )          المناخ المتوسطي - ٤

  من قارة أوروبا ةالمناطق الجنوبي يسود) (                     
  

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

ÌÈÒ^„fl÷]<l^fi^vj⁄¯÷<ÌÈÚ„j÷]<s⁄^fiÜe<
<<<<<<<<<<<<<(ÎÅ]Ç¬˜]<o÷^n÷])
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 ( 2 )   صفحة)   والدينية اإلعدادية العامة: ( المسار المواد االجتماعية     

  

صفحات ٧االمتحان في  أسئلة الحظ أن  
  ) عالمة  ١٧(  :السؤال الثاني

  :ما يأتيعلل  –أوالً 
  .وجود فائض في الميزان التجاري في البحرين - ١
 ..................................................................................................................... 

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

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

  .قيام قطاع زراعي متطور في قارة أوروبا - ٢
 ..................................................................................................................... 

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

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

  .المصرفي في البحرينتطور القطاع  - ٣
 ................................................................................................................... 

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

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

  .تنوع الموارد المعدنية في كندا والواليات المتحدة األمريكية - ٤
 ................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................  
  .حة للزراعة في البحرينمحدودية األراضي الصال - ٥
 ................................................................................................................... 

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

  :من وضح نتائج كل  –ثانياً 
  .جاه ضواحي المدن في أمريكا الوسطىالنزوح الريفي بات - ١
 ................................................................................................................... 

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

  .التحسن في األوضاع المعيشية وتقدم الطب في أوروبا - ٢
 ...................................................................................................................... 
  

 .األوروبية -  اصطدام الكتلة األفريقية بالكتلة اآلسيوية - ٣

 ...................................................................................................................... 
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 ( 3 )   صفحة)   والدينية اإلعدادية العامة: ( المسار المواد االجتماعية     

  

صفحات ٧االمتحان في  أسئلة الحظ أن  
  

 ) عالمة١٦: ( السؤال الثالث

   :المخطط التالي بما هو مطلوب كملالبحرين، أ مملكة من خالل دراستك لموضوع الصناعات في –أوالً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الجدول أدناه بما هو مطلوب كملأ في مملكة البحرين من خالل دراستك لموضوع التنمية االقتصادية –ثانياً 
  

    :على صعيد التدابير التي اتخذتها مملكة البحرين لتنويع مصادر الدخل وتنمية االقتصاد
  سياسة الحرية االقتصادية  البنية التحتية 

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

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

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

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

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

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

  
  

  أنواع الصناعات في مملكة البحرين

  صناعات إحالل الواردات  الكبرىالصناعات التحويلية 

من حكومة البحرين الحوافز المقدمة 
  القطاع الصناعي لتنمية 

  مميزاتها  مميزاتها
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 ( 4 )   صفحة)   والدينية اإلعدادية العامة: ( المسار المواد االجتماعية     

  

صفحات ٧االمتحان في  أسئلة الحظ أن  
  ) عالمة٢٢(  :السؤال الرابع

لموضوع السكان في قارة اقرأ النص الذي أمامك، ثم أجب عن األسئلة التي تليه، انطالقاً منه وفي ضوء ما درسته  –أوالً 
:الوسطىأمريكا الشمالية و  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ضع عنوانا مناسبا للنص؟  - ١
 ...........................................................................................................................
 وكيف انتقلوا إليها؟ ؟ السود في الواليات المتحدة األمريكية أين يعيش - ٢

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

 ........................................................................................................................... 
   المجتمع األمريكي؟ السود فيعزلة  بما سب - ٣
 ...........................................................................................................................
  .؟ أثبت قولك هل للسود دور في بناء أمريكا - ٤
 ...........................................................................................................................  
  ؟)أمريكا الشمالية (  عناصر السكان األخرى التي يتكون منها المجتمع األمريكي ذكرأ  - ٥
 ........................................................................................................................... 

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

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

 ؟ما دليلك على ذلك ؟ أمريكا الوسطى دول هل يوجد اندماج وانصهار بين عناصر السكان في - ٦

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

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

  
  

وقد انتقلوا إليها من الجنوب . يعيش السود اليوم في مدن الواليات المتحدة ضمن أحياء خاصة بهم كالهارلم في نيويورك

بعد  ،أسهموا بصمت في بناء االقتصاد األمريكي المزدهرف ون عبيداً في زراعات القطن وغيره،الزراعي، حيث كانوا يعمل

. سادت أمريكا سابقاً التيلكنهم يعيشون في عزلة ناتجة عن سياسة التمييز العنصري . تحريرهم في منتصف القرن التاسع عشر

  .فهذا األمر يتطلب وقتاً طويالً. إلى مساواة حقيقية بين العرقين األسود واألبيض ) ( ...التمييز العنصري  يؤد إلغاء  ولم

 The Atlantic Monthly. Boston ١٩٨٦)) أصول الفقراء((مقتبس عن نيكوالس ليمان                  
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 ( 5 )   صفحة)   والدينية اإلعدادية العامة: ( المسار المواد االجتماعية     

  

صفحات ٧االمتحان في  أسئلة الحظ أن  
البحرين، أكتب أمام كل من المعالم السياحية الواردة في الجدول الرقم الدال عليهـا وفقـا    من خالل دراستك لجغرافية –ثانياً 

                            -: لموضع األرقام المبينة على الخريطة
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرقم 
 المعالم السياحية المناسب

الرقم 
 المعالم السياحية المناسب

 قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح  منتجع جزر حوار 
 بالج الجزائر  قلعة البحرين 
 مسجد الخميس  مقابر عالي 

 منتجع البندر  المتحف الوطني 
 محمية العرين  بيت الجسرة 
 
  
  
  

 

 

 

 

  

 

 

 

١٠ 
 

 
 

 ٤ 
٣ 

١ 

٧ 

٨ 

٥ 

٦ 

٩ 

٢ 
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 ( 6 )   صفحة)   والدينية اإلعدادية العامة: ( المسار المواد االجتماعية     

  

صفحات ٧االمتحان في  أسئلة الحظ أن  
)عالمة٢٥: (التربية للمواطنة/ خامسالسؤال ال  

.أبرز معايير تصنيف المآثر التراثية - ١  

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

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

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

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

  .برز خصائصهأعرف بأثر تراثي في مملكة البحرين، و - ٢
  :...................................................................................................األثر

 :الخصائص

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

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

 اذكر األسباب التي تزيد من خطر التلوث في منطقة الخليج العربي؟ - ٣

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

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

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

 عن ثقافة العيب؟ نتجما السلبيات التي ت - ٤

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

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

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

  .انطالقا منه، وفي ضوء ما درستهالتي تليه  ةاقرأ النص  الذي أمامك ، ثم أجب عن األسئل -٥ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 العمل التطوعي
 

والعمل التطوعي ممارسة .... أصبح العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك االجتماعي

فمن حيث الحجم يزيد في أوقات الكوارث والنكبات ....إنسانية يختلف في حجمه واتجاهاته من مجتمع إلى آخر

ومن يقوم باألعمال .... والحروب، ومن حيث الشكل قد يكون جهدا يدويا وعضليا أو تبرعا بالمال أو غير ذلك 

. ساعدة اآلخرين عن اختيار بهدف خدمة المجتمع الذين يعيشون فيهالتطوعية هم أشخاص نذروا أنفسهم لم

.والتطوع كعمل خيري وسيلة لراحة النفس والشعور باالعتزاز والثقة بالنفس عند  من يتطوع  

)بتصرف(مستند رقمي   

<<<<<<<<<<<<<<<<Å]Ç¬]<
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 ( 7 )   صفحة)   والدينية اإلعدادية العامة: ( المسار المواد االجتماعية     

  

صفحات ٧االمتحان في  أسئلة الحظ أن  
 يتطوعللمجتمع ولمن  استخرج من النص أهداف العمل التطوعي -أ

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

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

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

  متى يزيد حجم العمل التطوعي؟ - ب
 ...................................................................................................... 

  
  .اقترح مثاال لعمل تطوعي، واذكر فوائده - ج

  :المثال    
 ..................................................................................................... 

 :الفوائد

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

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

 
  
  

  .انتهت األسئلة، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق
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 ( 1 )   صفحة)   اإلعدادية العامة والدينية: ( المواد االجتماعية    المسار  

  

صفحات ٧الحظ أن أسئلة االمتحان في   
البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 امتحان الشهادة اإلعدادية العامة والدينية للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠م
 الفصل الدراسي األول

  ساعتان :الزمن               )                         مواطنةوالتربية للجغرافيا ال(  المواد االجتماعية :المادة
========================================================================  

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

  :الخاطئة فيما يأتياإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات اختار  –أوالً 
  : أنشأت البحرين ميناء ألبا الستيراد - ١
  الغازا -د                   األلمنيوما -ج                    ألمونياا –ب                لنفطا - أ

  :أوروبا في مناطققارة ترتفع الكثافة السكانية في  - ٢
  األرياف -د            الصناعة       -ج                       جبالال –ب                الغابات - أ

  :مرور تياربسبب  أمريكا الشماليةالسواحل الشمالية الشرقية لقارة  عند درجات الحرارة تنخفض - ٣
  جولف ستريم -د                 كاليفورنيا -ج           البرادور          –ب             كوروشيفو - أ
  

  :من أمثلة أشباه الجزر في قارة أوروبا - ٤
  أيسلندا -د                    كورسيكا -ج       سردينيا                –ب              إيطاليا - أ

  :استفادت البحرين من المياه المعالجة لري األراضي الزراعية من خالل محطة  - ٥
  الحد -د                     توبلي -ج        الرفاع                –ب               المحرق - أ
  

  :البحرين مملكة في اعزغنام والمالعلمي في تربية األ األسلوباعتمدت  التيمن المشاريع النموذجية  - ٦
  رأس حيان -د                     البحير -ج                    عذارى  –ب                  الهملة - أ
  
  

بين اإلقليم المناخي وموقعه الجغرافي وذلك بوضع الرقم  صل: موضوع المناخ في قارة أوروبادراستك لل من خال –ثانياً 
  :بين القوسينفي المكان المناسب المناسب 

  يـع الجغرافـالموق                ـيم المناخـاإلقلي     
  المحيط األطلسيشريط يطل على  )   ٢(              المناخ القطبي - ١
 والشرقية يسود مناطق أوروبا الوسطى  )   ٣(            المناخ المعتدل المحيطي - ٢

 شريط يطل على البحر األسود )     (                   المناخ المعتدل القاري - ٣

 أقصي شمال أوروبا  )   ١(              المناخ المتوسطي - ٤

  من قارة أوروبا ةالمناطق الجنوبي يسود)    ٤(                  
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 ( 2 )   صفحة)   اإلعدادية العامة والدينية: ( المواد االجتماعية    المسار  

  

صفحات ٧الحظ أن أسئلة االمتحان في   
  ) عالمة  ١٧(  :السؤال الثاني

  :ما يأتيعلل  –أوالً 
  .وجود فائض في الميزان التجاري في البحرين - ١
  إرتفاع حجم وقيمة إجمالي الصادرات غير النفطية والتي تشمل على االلمنيوم والحديد والمالبس والصناعات الكيمائية 

  انخفاض حجم وإجمالي الواردات النفطية 

  ارتفاع حجم وقيمة الصادرات في ضوء التحسن الملجوظ في أسعار النفط 
 

  .قيام قطاع زراعي متطور في قارة أوروبا - ٢
  السهول الواسعة والخصبة 

  المراعي 

                        المياة   الزراعة ممكننة(إستخدام التقنيات الحديثة( 
 

  .المصرفي في البحرينتطور القطاع  - ٣
  موقع البحرين المتميزة في وسط منطقة الخليج                 توافر الكوادر الفنية المدربة 

  تمتع المنطقة بموقع زمني منايب من حيث وقعها مابين وقت البورصات االوروبية وبورصات الشرق االقصى 

        تسهيل االنتقال واالتصال بين المنطقة والعالم الخارجي   عدم فرض اي نوع من الظرائب 
  

  .تنوع الموارد المعدنية في كندا والواليات المتحدة األمريكية - ٤
  اتساع أراضيها 

  تنوع طبقاتها الجيولوجية التي تضم الصخور القديمة التكوين والحديثة التكوين  
  .محدودية األراضي الصالحة للزراعة في البحرين - ٥
  ندرة مياة الري 

 وافتقارها للمواد العضوية ،  ملوحة التربة.  
  

  :من وضح نتائج كل  –ثانياً 
  .جاه ضواحي المدن في أمريكا الوسطىالنزوح الريفي بات - ١
     تضخم المدن  الفقر(انتشار أحزم البؤس      (  التلوث 

 .       قلة المياة  البطالة 
 

  .التحسن في األوضاع المعيشية وتقدم الطب في أوروبا - ٢
  ارتفاع نسبة المسنين(ارتفاع متوسط عمر االنسان     (  انخفاض نسبة الوفيات) وفيات الرضع( 
  

 .األوروبية -  اصطدام الكتلة األفريقية بالكتلة اآلسيوية - ٣

  جبال األلب(نشأة السلسلة االلبية( 
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 ( 3 )   صفحة)   اإلعدادية العامة والدينية: ( المواد االجتماعية    المسار  

  

صفحات ٧الحظ أن أسئلة االمتحان في   
  

 ) عالمة١٦: ( السؤال الثالث

   :المخطط التالي بما هو مطلوب كملالبحرين، أ مملكة من خالل دراستك لموضوع الصناعات في –أوالً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الجدول أدناه بما هو مطلوب كملأ في مملكة البحرين التنمية االقتصاديةمن خالل دراستك لموضوع  –ثانياً 
    :على صعيد التدابير التي اتخذتها مملكة البحرين لتنويع مصادر الدخل وتنمية االقتصاد

  سياسة الحرية االقتصادية  البنية التحتية 
  إنشاء المناطق الصناعية 

  مد شبكات المياة والكهرباء والمجاري الى مختلف مناطق البالد 

  جعلت شبكات االتصال السلكية والالسلكية حجيثة لتسيير عملية االتصال بين مناطق

 .البحرين والعالم الخارجي 

  طورت شبكات المواصالت البرية والجوية لتنمية الحركة التجارية والسياحية. 

 وتطويرها ، وال سيما الخدمات الصحية والتعليمية  تحسين جميع الخدمات العامة

    .واالسكانية 

  إعطاء الحرية في إدخال رؤوس االموال وإخرجها.  

  السماح لالجانب بامتالك جميع أسهم الشركات التي يؤسسها دون الحاجة إلى شريك

 .بحريني

  محدودة إعفاء الشركات الصناعية والمؤسسات المصرفية من الضرائب لفترى زمنية

 .بعد التأسيس

  التسهيالت التي تقدمها الدوائر الحكومية الستصدار تراخيص التأسيس لمختلف

 الشركات 

      

  أنواع الصناعات في مملكة البحرين

  صناعات إحالل الواردات  الصناعات التحويلية الكبرى

الحوافز المقدمة من حكومة البحرين 
  لتنمية القطاع الصناعي 

إصدار القوانين لحماية 
الصناعة الوطنية 

)الحماية الجمركية(  

انشاء المناطق 
ميناء (الصناعية 

 سلمان 

تقديم القروض للقطاع 
الصناعي من خالل 
 الموسسات المصرفية 

إعفاء المصانع من 
الضرائب 
المفروضة على 
 االرباح 

  مميزاتها  مميزاتها

  ضخامة رؤوس االموال 

  كثرة االيدي العاملة 

وفرة (كبر حجم االنتاج 
ملكيتها للحكومة ) االنتاج 

  معدة للتصدير للخارج /

  الاالموصغر حجم رؤوس 

  قلة االيدي العاملة 

/ صغر حجم انتاجها 
معدة / ملكيتها الخاصة 

  لالستهالك المحلي 
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 ( 4 )   صفحة)   اإلعدادية العامة والدينية: ( المواد االجتماعية    المسار  

  

صفحات ٧الحظ أن أسئلة االمتحان في   
  ) عالمة٢٢(  :السؤال الرابع

لموضوع السكان في قارة اقرأ النص الذي أمامك، ثم أجب عن األسئلة التي تليه، انطالقاً منه وفي ضوء ما درسته  –أوالً 
:الوسطىالشمالية وأمريكا   

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  ضع عنوانا مناسبا للنص؟  - ١
 للنص ل أي إجابة مناسبة تقب 

 السود في الواليات المتحدة األمريكية ؟ وكيف انتقلوا إليها؟ أين يعيش - ٢

  في مدن الواليات المتحدة ضمن أحياء خاصة بهم كالهارلم في نيويوك 

  جلبوا بالقوة من افريقيا للعمل كعبيد (الجنوب الزراعي ،حيث كانوا يعملون عبيدا في زرعات القطن وغيرها انتقال إليها من
 )تجارة الرقيق)(في الزراعات المدارية 

  ما سبب عزلة السود في المجتمع األمريكي؟ _٣
  بسبب سياسة التمييز العنصري التي سادت أمريكا سابقا  

 .؟ أثبت قولك اهل للسود دور في بناء أمريك- ٤

       نعم  أسهمو بصمت في بناء االقتصاد االمريكي المزدهر.  
  ؟)أمريكا الشمالية (  عناصر السكان األخرى التي يتكون منها المجتمع األمريكي ذكرأ - ٥
 البيض 

  الهنود الحمر 

 او السكان االصليون (اإلسكيمو( 

 ؟ما دليلك على ذلك ؟ الوسطىأمريكا  دول هل يوجد اندماج وانصهار بين عناصر السكان في - ٦

  نعم 

  عدم وجود تفرقة عنصرية / وجود الشعي الخالسي 

  
  

وقد انتقلوا إليها من الجنوب . يعيش السود اليوم في مدن الواليات المتحدة ضمن أحياء خاصة بهم كالهارلم في نيويورك

بعد  الزراعي، حيث كانوا يعملون عبيداً في زراعات القطن وغيره، فأسهموا بصمت في بناء االقتصاد األمريكي المزدهر،

. لكنهم يعيشون في عزلة ناتجة عن سياسة التمييز العنصري التي سادت أمريكا سابقاً. القرن التاسع عشرتحريرهم في منتصف 

  .فهذا األمر يتطلب وقتاً طويالً. إلى مساواة حقيقية بين العرقين األسود واألبيض( ... ) ولم  يؤد إلغاء التمييز العنصري 

 The Atlantic Monthly. Boston ١٩٨٦)) ل الفقراءأصو((مقتبس عن نيكوالس ليمان                  
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 ( 5 )   صفحة)   اإلعدادية العامة والدينية: ( المواد االجتماعية    المسار  

  

صفحات ٧الحظ أن أسئلة االمتحان في   
البحرين، أكتب أمام كل من المعالم السياحية الواردة في الجدول الرقم الـدال عليهـا وفقـا     من خالل دراستك لجغرافية –ثانياً 

                            -: لموضع األرقام المبينة على الخريطة
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرقم 
 المعالم السياحية المناسب

الرقم 
 المعالم السياحية المناسب

 قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح 8 منتجع جزر حوار 2
 بالج الجزائر 6 قلعة البحرين 1
 مسجد الخميس 4 مقابر عالي 5

 منتجع البندر 10 المتحف الوطني 3
 محمية العرين 9 بيت الجسرة 7

 
  
  
  

 

 

 

 

  

 

 

 

١٠ 
 

 
 

 ٤ 
٣ 

١ 

٧ 

٨ 

٥ 

٦ 

٩ 

٢ 
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 ( 6 )   صفحة)   اإلعدادية العامة والدينية: ( المواد االجتماعية    المسار  

  

صفحات ٧الحظ أن أسئلة االمتحان في   
)عالمة٢٥: (التربية للمواطنة/ خامسالسؤال ال  

.أبرز معايير تصنيف المآثر التراثية - ١  

  طبيعة األثر 

  المرحلة التاريخية 

  مجال االستخدام 

  المواد المستعملة 

  .برز خصائصهأعرف بأثر تراثي في مملكة البحرين، و - ٢
  يقبل كل مثال مناسب :األثر

 :الخصائص

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

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

 اذكر األسباب التي تزيد من خطر التلوث في منطقة الخليج العربي؟ - ٣

  الحروب التي عرفتها المنطقة 

  التنمية 

           تحسين مستوى العيش  تزايد المالحة البحرية       

 عن ثقافة العيب؟ نتجما السلبيات التي ت - ٤

  إعاقة التنمية 

  زيادة البطالة 

  تحويل دون انخراط الراغبين من مهن كثيرة. 

  .التي تليه انطالقا منه، وفي ضوء ما درسته ةاقرأ النص  الذي أمامك ، ثم أجب عن األسئل -٥ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 العمل التطوعي
 

والعمل التطوعي ممارسة .... في بناء المجتمع ونشر التماسك االجتماعيأصبح العمل التطوعي ركيزة أساسية 

فمن حيث الحجم يزيد في أوقات الكوارث والنكبات ....إنسانية يختلف في حجمه واتجاهاته من مجتمع إلى آخر

عمال ومن يقوم باأل.... والحروب، ومن حيث الشكل قد يكون جهدا يدويا وعضليا أو تبرعا بالمال أو غير ذلك 

. التطوعية هم أشخاص نذروا أنفسهم لمساعدة اآلخرين عن اختيار بهدف خدمة المجتمع الذين يعيشون فيه

.والتطوع كعمل خيري وسيلة لراحة النفس والشعور باالعتزاز والثقة بالنفس عند  من يتطوع  

)بتصرف(مستند رقمي   
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 ( 7 )   صفحة)   اإلعدادية العامة والدينية: ( المواد االجتماعية    المسار  

  

صفحات ٧الحظ أن أسئلة االمتحان في   
 يتطوعللمجتمع ولمن  استخرج من النص أهداف العمل التطوعي -أ

  بناء المجتمع ونشر التماسك االجتماعي 

  خدمة المجتمع 

  راحة النفس والشعور باالعتزاز والثقة بالنفس 
 

  متى يزيد حجم العمل التطوعي؟ - ب
  يزيد في أوقات الكوارث والنكبات والحروب 

  
  .اقترح مثاال لعمل تطوعي، واذكر فوائده - ج

  :المثال    
  تقبل اي مثال مناسب 

 :الفوائد

  يقبل اي فوائد مناسبة 

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

 
  
  

  .انتهت األسئلة، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق
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