
  

 1  صفحة رلم

 

 (1) األولالفصل الدراسي  مراجعة 

 2020-2019العام الدراسي  

 2019/  /    الشعبة:........                                             التاريخ : -  التاسعالصف : 

 الدراسات االجتماعيةالمادة :                اسم الطالب : ...............................                

 السؤال االول :

 ألرأ النص ثم أجب عن األسئلة التالية : -1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..............................:......................الفكرةالرئٌسٌةالتًٌتحدثعنهاالنص-أ

اكتبتعرٌفامناسبالمفهومالوطنالعربً-ب

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

 استخرجتعمٌمامنالنص..........................................................................................-ت

 منالحمائكالواردةفًالنص:-ث

 ............................اكبرالدولمنحٌثالمساحة

 .......................ًتبلغمساحةالوطنالعربًحوال

 الدولفًالوطنالعربً...........................عدد. 

 بمتفسر:تعددولالخلٌجالعربًاكثردولالوطنالعربًمٌزانٌة؟-ج

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

سم لمصطلح ذو بعد جغرافّي سياسّي لمجموعة من المناطك الجغرافيّة المرتبطة مع بعضعها إالوطن العربّي هو 

البعض من خالل الحدود، وذات لغة واحدة مشتركة مع اختالف في اللّهجات ، وذو تاريخ وثمافة واحدة، تمتد هذه 

العرب والخليج العربي من الجهة الشرليّة، شامالً الدول جغرافياً من ألصى غرب المحيط األطلسّي مروراً ببحر 

الدول األعضاء في الوطن العربّي تعّد اإلمارات العربيّة , أما عن  بذلن دول غرب آسيا وشمال وشرق إفريميا

المتحدة، والبحرين، والسعوديّة، وُعمان، ولطر، واليمن، والكويت من شبه الجزيرة العربيّة، واألردن، والعراق، 

ا، ولبنان، وفلسطين من دول الهالل الخصيب، ومصر والسودان، وليبيا، وتونس، والمغرب، والجزائر وسوري

هم ما يمكن أمن ا ومورتانيا من دول شمال إفريميا، والصومال، وجيبوتي، وجزر الممر من دول شرق إفريمي

تتوّزع  ليون كيلو متر مربعم 14تصل مساحة الوطن العربي كامالً ما يمارب  معرفته عن مساحة الوطن العربي

 % من مجموعه72% من مجموعه، وإفريميا  28دول الوطن العربي بين لارتي آسيا وإفريميا، إذا تشكل آسيا 

، وتعّد السعوديّة أكبر الدول اآلسيويّة من حيث لة من هذا الوطن من حيث المساحةأكبر دو لجزائرعد دولة ا

باختالف كبير بين دولها فبعضها حاّر جداً، وجزء منها دافئ، وتحمك هذه يتمتع مناخ الوطن العربّي  المساحة

الدول إنتاجها من العديد من الصناعات، والتجارة، والزراعة، وغيرها، وتعّد دول الخليج العربي أكثر هذه الدول 

. ميزانيّة؛ بسبب اعتمادها على تصدير النفط والغاز لجميع أنحاء العالم  

 



  

 2  صفحة رلم

 

 السؤال الثاني :

 

 ( أمام العبارة الخاطئة . ×( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )  ضع إشارة )  -2

 

 .م1791صدردستوردولةاإلماراتالعربٌةالمتحدةفًالثانًمندٌسمبرعام )     (-أ

 .دستورمؤلتالدولةاإلمارات1771ٌعتبردستورعام)     (-ب

 .حدثفًدولةاإلماراتالعربٌةالمتحدةٌعدالدستورمنأهماالنجازاتالتً)     (  - ت

 .م9117نوفمبر4تمتولٌعوثٌمةاألخوةاإلنسانٌةفً)     ( -ث

 .مصرهًالدولةالمستضٌفةلتولٌعوثٌمةاألخوةاالنسانٌة)     (-ج

 .ٌمعالوطنالعربًفًالنصفالجنوبًللكرةاالرضٌة)     ( -ح

 .ملٌونكلٌومترمربع11حوالًتبلغمساحةالوطنالعربً)     ( -خ

 تحتلالسهولالمساحةاالكبرمنمساحةالوطنالعربً.)     (-د

 .أعلًالمممالجبلٌةفًالوطنالعربًهًلمةجبلطوبمال)     ( -ذ

 .الدوالرهوالعملةالرسمٌةللدولاألعضاءفًاإلتحاداالوروبً)     ( -ر



 



  

 3  صفحة رلم

 

 : لثالسؤال الثا

 الصحيحة من بين االلواس .اختر اإلجابة  -3

 أولدستورساريالمفعولوٌسجلالحٌاةالدستورٌةفًدولةاإلماراتالعربٌةالمتحدةهوالدستو............. - أ

(الحالً-المؤلت–الدائم)

 ٌتكوندستوردولةاإلماراتالعربٌةالمتحدةمن..............بابا. - ب

(119-119-199) 

 للوطنوالمٌادةالٌحتملوالءسواه"منالولسموالشٌخ........................."إنالوالء - ت

 (دمحمبنراشد–خلٌفةبنزاٌد–زاٌدبنسلطان)

 أولوثٌمةللتسامحبٌناالدٌانوضعبنودهانبٌنادمحمصلًهللاعلٌةوسلمهًصحٌفة................. - ث

 (الطائف-المدٌنة–مكة)

 .تشكلدولةاالماراتالعربٌةالمتحدةالبوابة.............للوطنالعربً - ج

 (الشمالٌة-الغربٌة–الشرلٌة)

 اصغردولالوطنالعربًمنحٌثالمساحةهً........................... - ح

 (جزرالممر–البحرٌن–لطر)

 العربً.....................منالعواملالباطنٌةالتًأثرتفًتشكٌلتضارٌسالوطن - خ

 (االنكسارات-الزالزل–الرٌاح)

 االراضًالمنبسطةالمطلةعلىالمسطحاتالمائٌةتسمًالسهول............... - د

 (الداخلٌة-الساحلٌة–الفٌضٌة)

 منأشكالالتكتالتااللتصادٌة......................... - ذ

 (العاللاتالدبلوماسٌة–السوقالمشتركة–األمنالمومً)

 تنظٌمالتصاديٌهدفالًحرٌةتبادلالمنتجاتالوطنٌةبٌنالدولاالعضاء........................... - ر

 (السوقالمشتركة–المعاهدةالتجارٌة–المنطمةالحرة)

 ......الرتاتفالٌةاإلتحاداألوروبًفًمدٌنة...................... - ز

 (دبً-ابوظبً–الرٌاض)







  

 4  صفحة رلم

 



: رابعالسؤال ال


 أكمل المخططات التالية بما يناسب : -4

 صنف الكلمات التالية وفك معطيا الجدول - أ

فرصالعمل–الصحة-اإلنتماء–التعلٌم–)ٌحمًممتلكاتً

حماٌةاالموالالعامة(–المساواة–حماٌةاالموال–الدفاععنالدولة-احترامالدستور



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حموق  واجبات

  

  

  

  

  

 العوامل الرئيسية التي شكلت تضاريس الوطن العربي-ب

 

عوامل

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

عوامل

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

 الحركاتااللتوائٌة

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

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

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

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

 درجةالحرارة

شكالالتكتالتأ-ج

 االلتصادٌة

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

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

. 

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

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

. 

 المعاهدات التجارية



  

 5  صفحة رلم

 

 السؤال الخامس :

 أمامن خريطة صماء للوطن العربي حدد عليها ما يلي : -5

 

 أكبر دولة في الوطن العربي من حيث المساحة .............................. -أ

 ............................أصغر دولة في الوطن العربي من حيث المساحة  - ب

 دولة مستضيفة لوثيمة األخوة اإلنسانية ............................ - ت

 ............دائرة عرض رئيسية ........ - ث

 .....بحر ..................... - ج

 ......مضيك ................. - ح

 .......خليج................... - خ

 الجبل ......................... - د

 سهول فيضية ................ - ذ

 صحراء ....................... - ر

 هضبة ........................ - ز

 أ
 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز



  

 6  صفحة رلم

 

  

 السؤال السادس :

  مهارات التفكير  - أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؟حددالمشكلةالتًتراهافًالصورة

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

اضرارهذةالحدمنفًوضحجهوددولةاإلماراتالعربٌةالمتحدة

.؟.........................................................المنتجات  

؟المضاءعلًهذهالمنتجاتتساعدالحكومةفًلدمحلوالإبداعٌة

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

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

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

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

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

ضععنوانامناسباللصورة

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

مشكلةاسبابال

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

الحلولالممترحةلحلالمشكلة

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

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

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

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


