
 

 

 اختبار الشهر الثاني لمادة التربية االجتماعية 

 التاسع  الصف 

 السؤال األول : امأل الفراغ حسب االجابة المناسبة :  

 .............. .......................................... يعود سبب تعرض أجزاء من المسجد الجامع للخراب و التلف   -1

 ............................... يقع مقام النبي نوح في  -2

 ............................... من األمثلة على الخانات المملوكية في األردن  -3

 .................................................................. ..... يعود سبب بناء المماليك للجسور و القناطر على نهر األردن الى -4

 ............................... و من األمثلة عليها في األردن ...............................البيمارستان هي   -5

 ............................... اهتمت مدرسة صرغتمش بتدريس المذهب  -6

 ............................... الفلك بإسم عرف علم  -7

 . ......................................................................... لقبت بفاضلة الزمان  -8

 اهتم بإجراء تجارب على المعادن الرخيصة و تحويلها الى ذهب. ............................................. .  -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثاني : اكتب المصطلح المناسب بين األقواس : 

 المتعبدين وارتبط انشاؤها بالزهد و االبتعاد عن الدنيا )                               (. مأوى الصوفيين  -1

 مهمته إعادة شرح دروس الشيخ للطالب و توضيح ما غمض عليهم )                               (.  -2

 منشآت بنيت إلقامة المسافرين و التجار)                               (.  -3

 أحد أسباط سيدنا يوسف عليه السالم )                               (. -4

 أخطر ثورة و أطول حصار تعرضت لها مدينة الكرك بالفترة المملوكية )                               (.  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثالث : بين حدود األقسام اإلدارية لألردن بالفترة المملوكية : 

 الغرب الشرق الجنوب  الشمال القسم اإلداري 

     القسم الجنوبي 

     القسم الشمالي 

  البادية  الموجب   البلقاء والية 

 معلمة المادة : إبتهال الحيحي  اتمنى لكم التميز
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 السؤال األول : اكتب المطلح المناسب بين األقواس : 

 تحول مساحات كبيرة من مناطق الغابات و األراضي الزراعية إلى مراكز عمرانية أو صناعية )                 (.  -1

 األصناف الحيوانية )                           (. اختفاء بعض  -2

 دخول مادة غريبة و جديدة على مكونات الهواء تغير نسب أحد المكونات على حساب مكون آخر)                (.  -3

 مناطق ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل مخالف لما حولها من توزيع درجة الحرارة -4

 في جميع االتجهات )                 (.  

 تحول مساحات كبيرة من الغابات الى حشائش أو تحول مساحات الحشائش الى نباتات غير مستساغة  -5

 ثم الى صحاري )                 (. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثاني : اذكر ثالثاً لكل مما يلي : 

 العوامل البشرية لتدمير مناطق صيد األسماك :  -1

 .................... أ............................................................................. 

 ................................................................................................. ب

 ................................................................................................. ج

 المصادر الطبيعية لتلوث الهواء :  -2

 ................................................................................................ أ.

 ................................................................................................. ب

 ...................................... ........................................................... ج

 من الحيوانات التي انقرضت :  -3

 أ................................................................................................. 

 .......... ....................................................................................... ب

 ................................................................................................. ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثالث : امأل الفراغ حسب االجابة المناسبة : 

 ................................................. لمحظورة دولياً من األمثلة على المبيدات ا -1
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 .......................................... ............ .......و   ............................................................... آثر النمو الحضري -2

 و  ................................................. اَ أمطار حامضية من الغازات التي يتفاعل معها بخار الماء مكون  -3

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

 تعد الزراعة العامل األكبر في تدهور التنوع الحيوي و يعود سبب ذلك الى   -4

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

 اتمنى لكم التميز 

 معلمة المادة : إبتهال الحيحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السؤال األول : اكتب المصطلح المناسب بين األقواس : 

 حاجاته )                           (. كل جهد يبذله اإلنسان مقابل مبلغ مالي لتلبية  -1

 توظيف األفراد و المؤسسات لفائض أموالهم بالمشاريع اإلقتصادية بهدف الحصول على األرباح  )               (.  -2

 سلوك تنظيمي يدل على االستخدام العقالني من األفراد للموارد مما ينعكس ايجاباً على  -3

 األفراد و المجتمع  )                           (.  

 عدم توفر فرص عمل لمن يبحث عن عمل )                           (.  -4

 اإلستثمارات الخارجية  )                           (.  -5

 السؤال الثاني : امأل الفراغ حسب اإلجابة المناسبة : 

 ........................................................................................................... .....ثقافة العيب هي   -1

 ................................. .......... ....... و ..............................................................دور المرآة بدخولها لسوق العمل   -2

 من عوامل جذب اإلستثمار األجنبي في األردن  -3

 ................................. .......... .......و   ................................. .......... .......

 من المشاكل التي يعاني منها األردن بسبب نقص الموارد الطبيعية  -4

 ................................. .......... ....... و  ................................. .......... .......

 ................................. .......... ....... و    ........................................... ....... من أهداف اإلستثمار -5

 ................................. .................أهمية العمل للفرد  -6

 السؤال الثالث : أكمل الجدول اآلتي : 

 حرف بعض األنبياء 

 الحرفة التي مارسها  اسم النبي 

  داوود عليه السالم 

  صلى هللا عليه وسلم محمد 

  موسى عليه السالم 

  آدم عليه السالم 

  إدريس عليه السالم 

 

 التميز أتمنى لكم 

 معلمة المادة : إبتهال الحيحي
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