انمزاقثح انمظرمزج -1األطذوص انثاوٍ

مادج انرارَخ

2016-2017

االسم العائلي والشخصي ........................................................................................................... :التاريخ...................................الفوج.............
انىقطح

الرابع ابتدائي

إمضاء اإلدارج

إمضاء األب أو انىنٍ

انهذف األول :ذعزف معىً انرحىل تُه انماضٍ وانحاضز .
 )1أضع خطا ذحد انرعزَف انصحُح نهعثارج (1ن)

انرحىل انرارَخٍ هى
انرغُز انذٌ َحذز عثز انشمه فٍ انمىشآخ أو انمعانم وانعاداخ .
مثادنح طهعح تؤخزي.
 )2أضع انكهماخ اِذُح فٍ مكاوها انمىاطة :انظُاراخ /مصىفح /انذواب /انزفىف/انعظم /س لهام"3ن
فٍ انحاضز

فٍ انماضٍ
.................................................................................
..................................................................................

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

 )3أذمم ممء انجذول اوطالقا مه مالحظح انصىرذُه ومظرعُىا تانكهماخ اِذُح انحاضز /مقاَضح/أدواخ انكرزووُح/
انماضٍ  /انثطاقح انثىكُح /انصىف وانظمه/.انظىق (3ن)

 مكان انعزض
 ذرم عمهُح انثُع
تـ
 انظهع
انمعزوضح

 .........................................فٍ..........

........................................في...................................

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

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

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

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

انهذف انثاوٍ :تعرف بعض وحدات

السمن.

 (4أنىن انفرزج انشمىُح انمىاطثح نهمصطهحاخ انرانُح (1ن)
العقد فترة زمنية تستغرق

4طىىاخ

انقزن فرزج سمىُح ذظرغزق

 00طىح

)1أجُة تصحُح أو خطؤ2:ن
 نحظا ب انشمه وظرعمم وحذا خ سمىُح كا نظىح وا نعقذ انجُم األشخاص انذَه ذرثاعذ طىهم ضمه فرزج سمىُح معُىح. أورمٍ أ وا وجذٌ نىفض انجُم -طىٍ  10طىىاخ ،فؤوا فٍ عقذٌ األول

 10طىىاخ

 40طىح

 100طىح

 1000طىح

..................:
..................:
..................:
.................:

المراقبت المستمرة1األسدوس 2

مادة الجغرافيا

2016-2017

االسى انعبئهي وانشخصي ........................................................................................................... :انتبريخ...................................انفىج.............
النقطت

انزابع ابتذائي

إمضاء األب أو الىلي

إمضاء اإلدارة

الهدف :حساب قياس انطالقا من فصل دراسي

-1 أختبر انكهًبت اآلتية ،وأيأل بهب انفزاغبت  )ٌ3(:انتصغيز/انبعذ /انًقيبس
. .............. وسيهة تىضح انًسبفبت في انزسى ويب يقببههب في انىاقع .
................ عًهية تحىيم وتقهيص األبعبد وانًسبفبت في انىاقع انى انزسى بًقيبس يعيٍ
. ............ طىل أو عزض أو ارتفبع شيء يب.
-2 أضع عالية( )+أيبو انجًهة انخبطئة ( )ٌ2
 تكىٌ األبعبد في انزسى أكبز يٍ األبعبد في انىاقع
 تكىٌ األبعبد في انزسى يتسبوية نألبعبد في انىاقع
7 نزسى تصًيى نفصهي انذراسي اختبر يقيبسب ينبسبب نهذا انزسى
 نزسى تصًيى نفصهي انذراسي أصغز األبعبد حسب يقيبس يعيٍ
 -3 أالحظ تصًيى هذا انفصم انذراسي ثى أجيب عٍ األسئهة )ٌ3( :
 كى طىل انقسى

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

 كى عزض انقسى

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

 أتًى رسى انطبوالت عهى
انزسى

- )4 أرسى تصًيًب نقسًي عهًب أٌ انًقيبس هى :
طىنه  5يتز و عزضه  5يتز.

هبدح التسثيخ على الوىاطٌخ

الوساقجخ الوستوسح -1األسدوس الثبًي

2016-2017

االسم انعائهي وانشخصي ........................................................................................................... :انراريخ...................................انفىج.............

انزاتع اترذائي

الٌقطخ

إهضبء األة أو الىلي

إهضبء اإلدازح

الهدف  :ادزاك فىائد العٌبيخ ثراته:
ا
 (1أضع عالهخ( )+تحت الصىزح التي توثل خطسا عليل (4ى)

 )2في زأيل ميف يونٌل حوبيخ ذاتل ؟ امتت عجبزح هٌب فيخ لنل هىقف 2( :ى)
…………………………………….……….
*ذىاول انحهىياخ
.............……………………………….. .
* أرافق شخص ال أعزفه
……………………………………………..
* أذذافع تيه انصفىف
……………………………………………
* شزب انمشزوتاخ انغاسيح
 (3أعجس عي زأيي " ثبلوىافقخ "أو" عدم الوىافقخ"(2ى)
*انرزاشق تانحجارج .......................................
*اذىاول أغذيح مرىاسوح ...................................
*أذسهق انجذران وانشزفاخ في انثيد..................
* أنعة تقىيىح انغا س ......................................
 )4أالحظ الصىزح  ،ثن أجيت عي األسئلخ (2ى)

*ما وىع انخطز انذي يهذد هذيه انىنذيه ؟ ..............................................................................
* كيف يمكه نكم واحذ أن يحمي وفسه ؟ ................................................................................

