
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ول في مادة الجغرافيا       
ٔ
اختبار الفصل اال  

     لسعيد _ الحامةادخوش  / مدرسة               8201 /2017 /لموسم الدراسي ا               ابتدائي 04: الصــف

 السندات  :

 حتُ رَ سَ  َھاينَ حِ   يةِ رضِ األَ  ةِ رَ سم الكُ جَ مُ  بُ اعِ يدَ  ا وَ افيَ غرَ الجُ  رسَ دَ  حُ شرَ يَ  وَ ي و ھُ علمِ مُ  بُ أراقِ  كنتُ     
ُ ا بِ اذَ  ي وَ يالِ خَ بِ  . ةِ يَ االرضِ  ةِ رَ الكُ الَى  لتُ صَ ى وَ تَ ي حَ انِ كَ ن مَ مِ  زتُ ـفقَ ـا  فَ دً ا جِ يرً غِ صَ  حُ صبِ ي أ  

     رِ ائِ زَ الجَ  ةِ يطَ رِ خَ  عَ ا مَ يقً شَ  وارُ الحِ  انَ م كَ كَ  وَ  اءِ وَ االستِ  رةِ ائِ دَ  وقَ فَ  فزتُ قَ  مَ ثُ  تشينِ غرِ  خطِ بِ  متُ دَ اصطَ    
ة ".لَ سئِ م األَ يكُ الَ  وَ  انِ حَ االمتِ  قتُ وَ  انَ " حَ   :   قولُ يَ  وَ ي و ھُ مِ علِ مُ  وتُ صَ  لَ جمَ األَ  كنَ لَ  ةِ يبَ بِ الحَ 

 

 األسئلة :

 السؤال األول  :  عَ رف الخَ ريطَ ةَ  ؟  و اذكُ ر مُ كَ وِ نَ اتِ ھَ ا ؟ (2ن)

 السؤال الثاني  : كَ يفَ  يقَ سِ مُ   خَ ط غْ رِ ينِ يتش وَ  دَ ائِ رَ ة االستِ وَ اءِ  الكُ رَ ةَ  األَ رضِ يةَ  ؟   (2ن) 

 السؤال الثالث: سَ مِ  الدُ ولَ  المُ رقَ مَ ةَ  فِ ي خَ ريطَ ة المَ غرِ بِ  العَ رَ بِ ي ؟  (2ن)

 السؤال الرابع:  حَ دِ د طَ بِ يعَ ةَ  االنتِ مَ اءِ  الذِ ي تَ شتَ رِ كُ  فِ يهِ  الدُ ولَ  التَ الِ يةَ   :  (2ن)

   . يةٌ ربِ الغَ  اءُ حرَ الصَ   -ا  يبيَ لِ   -ونس  تُ   - ائرُ زَ الجَ   -ا  انيَ يتَ ورِ ) مُ 1  

     . اقُ رَ العِ   -ر  ائِ زَ جَ ال  -ا  وريَ سُ   -  ينُ سطِ لَ فِ   -  ةُ يَ ودِ ) السعُ 2 

 السؤال الخامس:مُ ستَ عينً ا بِ الَخريطِة أكمِ ل العبَ اراِت التَ الِ يةِ  :  (2ن)

.ر زائِ .. الجَ ا .....انيَ يتَ ورِ مُ  قعُ تَ   _ 2/    . طِ سِ توَ المُ  ِض بيَ األَ  حرِ ........ البَ  رُ الجزائِ  قعُ تَ  _1  
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  ☺♥  االستاذ قتوم  ♥   ☺
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