نماذج إمتحانية 2021
النموذج

مدرسة العباس الخاصة

الصف التاسع  -الوطنية

الوحدة األولى
ِ Aأجب عن األسئلة التالية :
 1ضع كلمة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة و كلمة ( غلط ) أمام العبارة الغير صحيحة  )04( :درجة
( 1
) إن العمل هو من يعطي لإلنسان قيمة .
( 2
) يؤدي التوقف عن المطالبة بالحق إلى عودته .
( 3
) من معوقات المثابرة تغليب الرغبة في النجاح على الخوف
( 0
) من أهمية اإلعالم تبادل الثقافات بين الشعوب .
 2أكتب في ورقة اإلجابة العبارات في المجموعة (أ) و مع ما يناسبها من المجموعة (ب)  )20( :درجة
من اهمية المشاركة المجتمعية
من أهمية المثابرة
( أ ) من أهمية التفكير الناقد

(ب) تعزيز الوحدة الوطنية
3
1

األول

تبادل الثقافات بين الشعوب

التحرير من التبعية لألخرين اكتساب الخبرة من التجارب

اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

الجهة التي تقوم بتهيئة المناخ المالئم للمشاركة في األنشطة السياسية واالقتصادية و االجتماعية هي :
منظمات المجتمع
المؤسسات الحكومية
القطاع الخاص
 2أصبح اإلنسان في اإلعالم التفاعلي الجديد :
متلق
حيادي
جزءا من شبكة تفاعلية
متابع
4
بم تفسر  :يتطلب التعامل مع وسائل اإلعالم الجديدة و االنترنت عموما استخدام مهارة التفكير الناقد ؟
B
1

2

أجب عن السؤالين اآلتيين

دراسة حالة :
دخلت سورية عام  1991م  ,مفاوضات مؤتمر مدريد للسالم وفق مبدأ " األرض مقابل السالم "  ,التي
استمرت ما يقارب عقدا من الزمن دون أن تفضي الى نتيجة  ,و يعود ذلك الى التعنت الصهيوني و الطبيعة
العدوانية و النزعة التوسعية  ,و الدعم االمريكي لمواقفه  ,ما دفع سورية الى تعزيز جبهات المقاومة
الستعادة االراضي المحتلة من خالل دعمها حركات المقاومة العربية في فلسطين و في الجنوب اللبناني الذي
تحرر بفعلها عام  2444م  .مما أحيا األمل بأهمية التمسك بخيار المقاومة لالنتصار على األعداء  ,مهما
كانت هويتهم و قوتهم و استعادة الحقوق .
 1ما دافع دخول الجمهورية العربية السورية مفاوضات مؤتمر مدريد  1991م .
 2كيف تعاملت الجمهورية العربية السورية مع التعنت الصهيوني .
 3ما هي اآلثار المترتبة عن موقف الجمهورية العربية السورية .
وازن في جدول بين أشكال المشاركة المجتمعية التالية :
( المشاركة في المناسبات الوطنية و المشاركة في االنتخابات ) من حيث (المفهوم – األهمية – األهداف )
انتهى النموذج

حل النموذج األول :
المدرس غياث مستو 2559029990
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مدرسة العباس الخاصة

أجب عن األسئلة التالية :
ضع كلمة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة و كلمة ( غلط ) أمام العبارة الغير صحيحة  )04( :درجة

(غلط )
(غلط )
(غلط )
( صح )

أكتب في ورقة اإلجابة العبارات في المجموعة (أ) و مع ما يناسبها من المجموعة (ب)  )20( :درجة
(أ)

(ب)

من أهمية التفكير الناقد
من أهمية المثابرة
من اهمية المشاركة المجتمعية
3
1
2
4

B
1

2

الصف التاسع  -الوطنية

التحرير من التبعية لألخرين
اكتساب الخبرة من التجارب
تعزيز الوحدة الوطنية

اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

منظمات المجتمع
جزءا من شبكة تفاعلية
يتطلب مهارة التفكير الناقد بسبب :
◄حالة الغموض ◄عدم وضوح الشخصيات الحقيقية التي تتفاعل في إطار اإلعالم الجديد
◄االنتباه من نشر األخبار غير الصحيحة واألفكار الخاطئة التي يمكن أن تضلل المتلقي .
◄ بسبب هامش الحرية العريض ◄عدم وجود رقابة فعلية ◄ أو ألنها قد تؤدي الى ارتباطات بشبكات و إرهاب
أجب عن السؤالين اآلتيين

دراسة الحالة
 1الدافع  :هو استعادة األرض و إحالل السالم
 2كيف تعاملت الجمهورية العربية السورية مع التعنت الصهيوني :
عززت جبهات المقاومة  -دعمت حركات المقاومة العربية  -عدم التفريط بأي ذرة تراب .
 3اآلثار المترتبة :
البدء بتحرير أرضنا المحتلة – تحرير الجنوب اللبناني  2222م – المقاومة هي سبيل النصر –
ال يضيع حق ورائه مطالب – عودة الحقوق الى أصحابها مهما طال الزمن .
شكل المشاركة
المفهوم
األهمية
األهداف

الوحدة األولى

النموذج






المشاركة في المناسبات الوطنية
الحضور الفعال في األعياد الوطنية
التفاعل و التواصل بين أبناء الوطن
تمنح مشاعر االنتماء للوطن
التعاون لبناء الوطن و الدفاع عنه

 الحفاظ على الهوية الوطنية






المشاركة في االنتخابات
مساهمة المواطنين في إدارة
الشؤون عبر مرشحيهم
ترسيخ قيم المواطنة ,
ترفع درجة الوعي السياسي
تدعيم الديمقراطية

 احترام الرأي و الرأي اآلخر
 تنشيط الحياة السياسية
 بناء مجتمع ديمقراطي متماسك

الثاني

المدرس غياث مستو 2559029990
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أجب عن األسئلة التالية :
ضع كلمة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة و كلمة ( غلط ) أمام العبارة الغير صحيحة  )04( :درجة
(
) مهنة الطب هي المهنة األكثر إنسانية .
(
) باإلمكان تحقيق النجاح دون موهبة
(
) أدى التطور الكبير في وسائل االتصال و األعالم إلى نوع جديد من اإلعالم وهو اإلعالم التقليدي
(
) تتصف جميع وسائل اإلعالم بالحيادية و الموضوعية عند تقديم الخبر

 2أكتب في ورقة اإلجابة العبارات في المجموعة (أ) و مع ما يناسبها من المجموعة (ب)  )20( :درجة
من أثر وسائل اإلعالم اإليجابي على المجتمع
من أثر المشاركة المجتمعية
( أ ) من آثر المثابرة
(ب) التخلص من األنانية
3
1

تعزيز االنتماء الوطني

تعزيز الثقة بالنفس

اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

الهيئة او القطاع الذي يعمل على تحريك العملية التنموية :
المنظمات الدولية
منظمات المجتمع
المؤسسات الحكومية
 2األداة التي تستخدم في أيصال االخبار :
المُرسل
المُتلقي
الرسالة
4
B
1

إضاعة الوقت

القطاع الخاص
الوسيلة

بم تفسر أهمية اإلعالم ؟
أجب عن السؤالين اآلتيين

بعد إغالق باب الترشح و الوصول الى اليوم المحدد هبت جموع المواطنين الى صناديق االنتخاب من أجل
أن يختار كل مواطن مرشحه الذي يمثله و يصوت له في جو من النزاهة و الديمقراطية و الفرح .
 1الى أي شكل من أشكال المشاركة المجتمعية تنتمي مشاركة المواطنين ؟
 2ما أهمية هذه المشاركة .
 3ما الهدف من هذه المشاركة .

2

قارن في جدول بين اإلعالم التنموي و اإلعالم التربوي
من حيث ( المضمون و الوظيفة ) .

حل النموذج الثاني
المدرس غياث مستو 2559029990
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الصف التاسع  -الوطنية

أجب عن األسئلة التالية :
ضع كلمة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة و كلمة ( غلط ) أمام العبارة الغير صحيحة  )04( :درجة
( غلط )
( صح )
( غلط )
( غلط )

أكتب في ورقة اإلجابة العبارات في المجموعة (أ) و مع ما يناسبها من المجموعة (ب)  )20( :درجة
(أ)

(ب)

من آثر المثابرة
من أثر المشاركة المجتمعية
من أثر وسائل اإلعالم على المجتمع

تعزيز الثقة بالنفس
التخلص من األنانية
تعزيز االنتماء الوطني

اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

القطاع الخاص
الوسيلة
أهمية اإلعالم :
 .1يسهم في رفع مستوى الوعي و الثقافة لألفراد
 .2التنشئة على القيم اإليجابية من خالل مراقبة البرامج و افالم الرسوم المتحركة
 .3التعريف بالتراث الحضاري اإلنساني و تبادل الثقافات بين الشعوب
 .4اإلعالن و الترويج للمنتجات و السلع
 .5يعمل على توفير التسلية و الترفيه من خالل تقديم االفالم و المسلسالت و البرامج المنوعة
أجب عن السؤالين اآلتيين

دراسة الحالة :
 1شكل المشاركة هو  :المشاركة في االنتخابات
 2أهميتها :
 ترسيخ قيم المواطنة ,
 ترفع درجة الوعي السياسي
 تدعيم الديمقراطية
 3ما الهدف منها .
 احترام الرأي و الرأي اآلخر
 تنشيط الحياة السياسية
 بناء مجتمع ديمقراطي متماسك
التنموي
اإلعالم
 التعريف بالخطط والمشاريع التنموية
المضمون
 والمشاكل التي تعترضها
 تشجيع الناس على المشاركة في األنشطة
الوظيفة
التنموية
 تقديم المبادرات لتنمية المجتمع وتطوره

الوحدة األولى

النموذج

التربوي
 تقديم برامج تعليمية وتربوية
للطالب
 تنمية مهارات الطالب
وقدراتهم
 إثراء تجاربهم ومعارفهم

الثالث

4
المدرس غياث مستو 2559029990
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(أ)

أجب عن األسئلة التالية :
ضع كلمة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة و كلمة ( غلط ) أمام العبارة الغير صحيحة  )04( :درجة
(
) تمييز نواحي القوة و الضعف في األفكار المتعارضة يكون في مرحلة مناقشة اآلراء .
(
) من عوامل النجاح في الحياة عدم الحفاظ على االنضباط
(
) من سمات المثابرة وضع الخطط إلنجاز األهداف .
(
) يساعدنا التفكير الناقد في تصحيح األخطاء

أكتب في ورقة اإلجابة العبارات في المجموعة (أ) و مع ما يناسبها من المجموعة (ب)  )20( :درجة
المجال االقتصادي

(ب) االحتفاالت التراثية
3
1

مدرسة العباس الخاصة

الصف التاسع  -الوطنية

المجال االجتماعي

تنظيم حمالت حماية المستهلك

حماية الموارد الطبيعية

المجال الثقافي

مبادرات نشر ثقافة االنتاج

اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

تجزئة الموضوع لفهمه بشكل أفضل من خالل التفكير بكل جزء من األجزاء على حدة يتم في مهارة :
التقويم
التحليل
التميز بين الرأي و الحقيقة
الشرح

 2تمييز نواحي القوة و الضعف في األفكار المتعارضة بطريقة موضوعية بعيدة عن التحيز في مرحلة :
صياغة األدلة والبراهين
االستكشاف
مناقشة اآلراء
المالحظة
4
B
1

بم تفسر  :يحظى اإلعالم بأهمية كبيرة ؟
أجب عن السؤالين اآلتيين

دراسة حالة
في  6تشرين األول عام  1993م  ,شن الجيشان السوري و المصري على جبهتي الجوالن و سيناء
هجوما متزامنا على العدو الصهيوني  ,حيث تمكن الجيش العربي السوري من تدمير خط " آلون " و
التقدم محررا أجزاء كبيرة من أراضي الجوالن المحتل وصوال لبحيرة طبريا  ,فيما تقدم الجيش المصري
مدمرا " خط بارليف " الصهيوني و رغم توقف الحرب على الجبهة المصرية استمر الجيش العربي
السوري بحرب استنزاف على مرتفعات جبل الشيخ و الجوالن  ,توجت بتحرير جزء من االراضي
السورية و رفع العلم السوري في سماء مدينة القنيطرة المحررة في  26حزيران  1990م
 1ما دافع هجوم الجيشان العربي السوري و المصري ضد الكيان الصهيوني المحتل .
 2كيف تعاملت الجمهورية العربية السورية مع أحداث المعركة. .
 3ما اآلثار المترتبة عن هجوم الجيشان العربي السوري و المصري ضد الكيان المُحتل .
 2وازن في جدول بين أشكال المشاركة المجتمعية التالية :
( المشاركة في العمل التطوعي و المشاركة في المبادرات لتحقيق المصلحة العامة )
من حيث ( المفهوم – األهمية – االهداف )
دراسة حالة (سؤال إضافي )
بمناسبة ذكرى جالء المستعمر الفرنسي عن وطننا الحبيب تم توجيه الدعوة إلحياء ذكرى الجالء فهب طالب
الصف التاسع بالتعاون مع إدارة المدرسة للحضور و المشاركة الفعّالة في هذه الذكرى العظيمة .
أ -الى أي شكل من أشكال المشاركة المجتمعية تنتمي مشاركة الطالب في هذه الذكرى .
ب -ما المشاعر التي ستمنحها هذه المشاركة لطالب الصف التاسع .
ت -ما الهدف من هذه المشاركة .

حل النموذج الثالث
المدرس غياث مستو 2559029990

5
......................بنك الوحدة األولى في التربية الوطنية تاسع منهاج حديث

نماذج إمتحانية 2021
ِA
1
1
2
3
0
2

مدرسة العباس الخاصة

أجب عن األسئلة التالية :
ضع كلمة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة و كلمة ( غلط ) أمام العبارة الغير صحيحة  )04( :درجة
( صح )
( غلط )
( صح )
( صح )

أكتب في ورقة اإلجابة العبارات في المجموعة (أ) و مع ما يناسبها من المجموعة (ب)  )20( :درجة
(أ)

(ب)

المجال االقتصادي
المجال االجتماعي
المجال الثقافي
3
1
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الصف التاسع  -الوطنية

مبادرات نشر ثقافة االنتاج
تنظيم حمالت حماية المستهلك
االحتفاالت التراثية

اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

التحليل
مناقشة اآلراء
يحظى اإلعالم بأهمية كبيرة :
◄باعتباره مصدرا أساسيا لتثقيف الناس ورفع مستوى وعيهم
◄لدوره في نقل المعلومات وتبادلها بين الشعوب .
أجب عن السؤالين اآلتيين

 1الدافع  :هو تحرير األرض العربية المحتلة و تحطيم خطوط العدو الصهيوني ( الوان – بارليف )
 2تعاملت الجمهورية العربية السورية مع أحداث المعركة  :المبادرة بالهجوم على العدو -
االستمرار بحرب استنزاف مع الكيان الصهيوني على مرتفعات جبل الشيخ و الجوالن
 3اآلثار المترتبة :
 .aتحطيم خطوط العدو الصهيوني (الون – بارليف)
 .bتحرير أجزاء كبيرة من أراضي الجوالن المحتل أو الوصول الى بحيرة طبريا
 .cتحرير جزء من االراضي السورية
 .dرفع العلم السوري في سماء مدينة القنيطرة المحررة في  22حزيران  1994م
المبادرات لتحقيق المصلحة العامة
في العمل التطوعي
شكل المشاركة
 اقتراح لفكرة لم تكن موجودة
 الجهد الذي الذي يقدم دون مقابل مادي
المفهوم
 لتلبية حاجة أفراد المجتمع
 بدافع تحمل مسؤولية معينة
 أو تقديم خدمة للمجتمع
 تنمية مهارة التفكير اإلبداعي
 تمتين أواصر المحبة و المودة,
األهمية
 المساهمة في حل المشكالت
 تنمية المهارات الشخصية للفرد
المجتمعية
 إدارة الوقت و القيادة
 توظيف الموارد البشرية و
 تخفيف حجم األعباء الماديةعن الدولة
األهداف
المادية لتحقيق التنمية .
 توفير الموارد

دراسة الحالة اإلضافية

أ
ب
ج

الى أي شكل من أشكال المشاركة المجتمعية
تنتمي مشاركة الطالب في هذه الذكرى
ما المشاعر التي منحتها هذه المشاركة لطالب
الصف التاسع
ما األهداف من هذه المشاركة

الوحدة األولى

النموذج

المشاركة في المناسبات الوطنية

مشاعر االنتماء – التعاون ( لبناء الوطن )  -الدفاع
(عن الوطن) – الفخر و االعتزاز
الحفاظ على الهوية الوطنية

الرابع

المدرس غياث مستو 2559029990
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نماذج إمتحانية 2021
ِA
1
1
2
3
0
2
(أ)
(ب)

3
1

مدرسة العباس الخاصة

أجب عن األسئلة التالية :
ضع كلمة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة و كلمة ( غلط ) أمام العبارة الغير صحيحة  )04( :درجة
)
(
يتضمن التقويم تجزئة الموضوع بحيث نستطيع فهمه بشكل أفضل .
)
(
يمكن بلوغ الهدف من خالل التخطيط الجيد له .
)
(
من معوقات المشاركة المجتمعية اإليمان بمبدأ تغليب المصلحة العامة على الخاصة
)
(
تعد المشاركة المجتمعية عامال مكمال لمؤسسات الدولة في تلبية احتياجات المجتمع
أكتب في ورقة اإلجابة العبارات في المجموعة (أ) و مع ما يناسبها من المجموعة (ب)  )20( :درجة
المؤسسات الحكومية تعمل على
منظمات المجتمع تعمل على
القطاع الخاص يعمل على
تهيئة البيئة السياسية مناقشة اآلراء و األدلة تهيئة المشاركة في األنشطة توفير فرص عمل جديدة
السياسية واالقتصادية و
و القانونية
االجتماعية

اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

من سمات المثابر :

االحباط
الخوف من الفشل
 2من عوامل النجاح في الحياة :
بذل الجهد و المثابرة
االهتمام بالمواهب
 4وضح مفهوم المشاركة المجتمعية ؟
B
1

2

الصف التاسع  -الوطنية

الكف عن المحاولة
تنمية المهارات

الصبر حتى تحقيق النجاح
كل ماسبق

أجب عن السؤالين اآلتيين

دراسة الحالة :
عانت إحدى القرى من شح في المياه و خاصة في فصل الصيف الجاف الى أن تم اقتراح فكرة جديدة تمثلت
ببناء خزانات لجمع مياه األمطار حيث أسهمت هذه الفكرة في تأمين المياه و أستفاد منها جميع سكان القرية
 1الى إي شكال من أشكال المشاركة ينتمي ما قام به أهل القرية .
 2ما أهمية هذا الشكل من أشكال المشاركة .
 3ما األهداف التي يمكن تحقيقها من هذه المشاركة .
وازن بين اإلعالم اإلخباري و اإلعالم البيئي من حيث  ( :المضمون و الوظيفة ) .

دراسة حالة ( سؤال إضافي ) 1

نتيجة تساقط أوراق األشجار و هبوب الرياح تجمعت األوساخ في الحديقة العامة التي بجانب المدرسة قامت
طالبات الصف التاسع بإحضار األدوات و تنظيف هذه الحديقة و إعادتها الى جمالها المألوف
بعد بذل جهد دون مقابل مادي لعمل ذلك و قامت إدارة المدرسة باإلشراف و المشاركة .
أ -الى أي شكل من أشكال المشاركة المجتمعية ينتمي عمل الطالبات
ب -ما الدافع الذي حث الطالبات لفعل ذلك .
ت -ما األهداف من هذه المشاركة
دراسة حالة ( سؤال إضافي  2من درس التفكير الناقد )

خالد من طالب الصف التاسع نجح في االمتحان النهائي و أراد التسجيل في الصف العاشر لكنه احتار دخول
الفرع العلمي أم األدبي و في النهاية حسم أمره .
 .1ما المرحلة االولى من مراحل التفكير الناقد التي سيمر بها خالد و بماذا سيشعر ؟
 .2في أي مرحلة من مراحل التفكير الناقد سيبدأ خالد بالتميز بين نفاط القوة و الضعف للفرعين العلمي و
األدبي و أي مهارة من مهارات التفكير الناقد سيكتسبها خالد في هذه المرحلة .
حل النموذج الرابع
ِ Aأجب عن األسئلة التالية :
المدرس غياث مستو 2559029990
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نماذج إمتحانية 2021
1
1
2
3
0
2

مدرسة العباس الخاصة

ضع كلمة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة و كلمة ( غلط ) أمام العبارة الغير صحيحة  )04( :درجة
( غلط )
( صح )
( غلط )
( صح )

أكتب في ورقة اإلجابة العبارات في المجموعة (أ) و مع ما يناسبها من المجموعة (ب)  )20( :درجة
(أ)

(ب)

القطاع الخاص يعمل على
منظمات المجتمع تعمل على
المؤسسات الحكومية تعمل على
3
1
2
4

B
1

2

الصف التاسع  -الوطنية

توفير فرص عمل جديدة
تهيئة المشاركة في األنشطة السياسية واالقتصادية و االجتماعية
تهيئة البيئة السياسية و القانونية

اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :

الصبر حتى تحقيق النجاح
كل ما سبق
المشاركة المجتمعية  :تعني كل نشاط يقوم به أفراد المجتمع و منظماته و جمعياته األهلية بشكل تطوعي
دافعه الشعور باالنتماء و تحمل المسؤولية تجاه المجتمع بغية االرتقاء به سوءا بالفكر أو العمل أو تمويل
المشروعات
أجب عن السؤالين اآلتيين

دراسة الحالة
 1ينتمي الى شكل  :المبادرات لتحقيق المصلحة العامة
 2تنمية مهارة التفكير اإلبداعي لألفراد .
المساهمة في حل المشكالت المجتمعية .
 3توظيف الموارد البشرية والمادية لتحقيق التنمية .
اإلخباري
اإلعالم
 األخبار والبرامج السياسية والوقائع اآلنية
المضمون
الوظيفة

 تزويد الناس بالمعلومات بأهم األحداث
المحلية والعالمية

البيئي
 توعية الناس وتزويدهم
بمعلومات القضايا البيئية
 تحريك الرأي العام لوقف
تدمير البيئة
 الحد من التلوث

حل دراسة الحالة السؤال اإلضافي ()1
العمل التطوعي
الى أي شكل من أشكال المشاركة
أ
المجتمعية ينتمي عمل الطالبات
ب ما الدافع الذي حث الطالبات لفعل ذلك تحمل المسؤولية  -تقديم خدمة للمجتمع
تخفيف حجم األعباء المادية عن الدولة  -توفير الموارد
ما األهداف من هذه المشاركة
ج
حل دراسة الحالة السؤال اإلضافي ()2
 1المرحلة األولى في التفكير الناقد  :هي المالحظة حيث سيشعر خالد بالتناقض بين االفكار حيال دخوله
الفرع العلمي أم االدبي – حيث يأخذ خالد هنا دور المفكر الناقد .
 2هي المرحلة الثالثة  :مرحلة مناقشة اآلراء فرضا نقطة القوة في الفرع العلمي هي كثرة فروعه الجامعية
أما المهارة التي سيكتسبها خالد هنا  :هي مهارة التميز بين الرأي و الحقيقة .
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