
 الزابعالصف /     ّرق٘ عنل ملارٗ بالرٖ اللْٓت

 َْو الزّل٘مف:  1ررظ 

  : املياصب أماو التعزٓف التالٕاملفَْو أكتب اصه : الضؤال األّل 

 دلنْع٘ مً األفزار ٓعٔغٌْ علٙ قطع٘ أرض  )  ......................... (  

 .ذلزرٗ ّ تيعنَه صلط٘                                           

  :أكنل املدططات الضَنٔ٘ التالٔ٘  : الضؤال الجالح 

 عياصز الزّل٘ -1

 الضلط٘ ........... ............

الضلطات الجالخ يف  -2

 رّل٘ اللْٓت

الضلط٘ 

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

ممجل٘ بـ 

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

الضلط٘ 

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

ممجل٘ بـ 

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

الضلط٘ 

 التغزٓعٔ٘

ممجل٘  

 باحملاكه

  :الصشٔش٘ للعبارات التالٔ٘ اإلداب٘ ظلل : الضؤال الجاىٕ 

 ب أ الضؤال

صاسب الضلطات الجالخ يف رّل٘  -1

 ...اللْٓت ّ الزئٔط األعلٙ هلا ٍْ 

 الغٔذ

دابز  

األمحز  

 الصباح

 الغٔذ

صباح 

األمحز  

 الصباح

عزر أعضاء دللط األم٘ بزّل٘  -2

 ...اللْٓت 
 عضْ 60 عضْ 50

أعضاء دللط األم٘   ٓته اىتداب -3

 ...كل 
 صيْات 4 صيْات 3

 ٘  ىاٍز العفريٖ: سٓيب بً خنٕ                    رئٔط الغعب٘ : اعزار املعلن
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 الزابعالصف /     ّرق٘ عنل ملارٗ بالرٖ اللْٓت

 االجتاٍات: أّاًل    -مضاس٘ ّ سزّر بالرٖ اللْٓت     2ررظ 

 ٘  ىاٍز العفريٖ: سٓيب بً خنٕ                    رئٔط الغعب٘ : اعزار املعلن

 اجلَات األصلٔ٘ -1

 الغنال ........... ........... ............

 اجلَات الفزعٔ٘ -2

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

 عياصز اخلزٓط٘ -3

............ ........... ........... 
 اجتاِ

 الغنال 

  :أكنل املدطط الضَنٕ التالٕ : الضؤال األّل 

  :أدب علٙ الضؤال التالٕ : الضؤال الجاىٕ 

 ما ٍٕ فائزٗ االجتاٍات ؟ -

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

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

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

احبح عً اجتاِ الكبل٘ يف رّل٘ اللْٓت يف  : الضؤال الجالح 

  :اليعارٗ التالٔ٘ بْضع رائزٗ سْهلا 

 اجليْب الغزقٕ

 الغنال الغزبٕ

 الغزب

 الغزبٕاجليْب 

 الغنال الغزقٕ

 الغنال

 اجليْب

 الغزق
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 الزابعالصف /     ّرق٘ عنل ملارٗ بالرٖ اللْٓت

 املضاس٘ ّ احلزّر: ثاىًٔا    -مضاس٘ ّ سزّر بالرٖ اللْٓت     2ررظ 

 ٘  ىاٍز العفريٖ: سٓيب بً خنٕ                    رئٔط الغعب٘ : اعزار املعلن

  :ْهلا اخرت االداب٘ الصشٔش٘ مً بني الكْصني بْضع رائزٗ س: الضؤال األّل 

 

 ( ۲كه17.181  -  ۲كه18.181  -  ۲كه18.717  -  ۲كه17.818)   ...تبلغ مضاس٘ رّل٘ اللْٓت  -1

 (اجلبل    -املضاس٘    -اخلْر    -التضارٓط  )   ...لضاٌ حبزٖ ممتز راخل األرض ٓضنٙ  -2

 (اخللٔر العزبٕ    -اخللٔر العناىٕ    -الضعْرٓ٘    -العزاق  )   ...مضطح مائٕ حيز رّل٘ اللْٓت مً دَ٘ الغزق ٓضنٙ  -3

  :أدب علٙ الضؤال التالٕ : الضؤال الجاىٕ 

 ما ٍٕ ممٔشات صطح رّل٘ اللْٓت ؟  - 

1- . ....................................................................... 

2- . ....................................................................... 

3- . ....................................................................... 

4- . ....................................................................... 

السغ خزٓط٘ رّل٘ اللْٓت الصناء ثه سزر املطلْب  : الجالح الضؤال 

 -:اخلزٓط٘  يف الزائزٗ الصشٔش٘ علٙ بْضع الزقه املياصب 

 اخللٔر العزبٕ 1.

 اللْٓت2.

 العزاق 3.

 الضعْر4٘ٓ.
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 الزابعالصف /     ّرق٘ عنل ملارٗ بالرٖ اللْٓت

 أٍنٔ٘ مْقع بالرٖ اللْٓت:  3ررظ 

 ٘  ىاٍز العفريٖ: سٓيب بً خنٕ                    رئٔط الغعب٘ : اعزار املعلن

  :أدب علٙ الضؤال التالٕ : الضؤال األّل 

:   عبُ اجلشٓزٗ : عزِّف  -

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

 -:أكنل العبارات بللنات مياصب٘ يف الفزاغات التالٔ٘:  الضؤال األّل 

 ............................... .حتتل رّل٘ اللْٓت مْقعًا متْصطًا باليضب٘ لـ  -1

 ............................... .تكع رّل٘ اللْٓت يف اجلشء الغزقٕ لـ  -2

 .............................. .تكع رّل٘ اللْٓت  يف الطزف الغنالٕ الغزبٕ لـ  -3

......................  متجل رّل٘ اللْٓت املعرب التذارٖ بني خطْط املالس٘  -4

 .قزميًا ........................ ّ 

 ............................ .رّل٘ اللْٓت ٍٕ امليفذ الغنالٕ الغزقٕ لـ  -5

سزر مْقع رّل٘ اللْٓت علٙ : الضؤال الجالح 

   :اخلزائط التالٔ٘ بْضع رائزٗ سْهلا 

خزٓط٘  -1

عبُ اجلشٓزٗ 

 العزبٔ٘

خزٓط٘  -2

 العامل
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 الزابعالصف /     ّرق٘ عنل ملارٗ بالرٖ اللْٓت

 دشر بالرٖ اللْٓت: أّاًل    -بٔئ٘ بالرٖ اللْٓت    : 4ررظ 

 ٘  ىاٍز العفريٖ: سٓيب بً خنٕ                    رئٔط الغعب٘ : اعزار املعلن

  :ْهلا اخرت االداب٘ الصشٔش٘ مً بني الكْصني بْضع رائزٗ س: الضؤال األّل 

 

 (   10     -    9      -    8     -   7)     كه عزر اجلشر اللْٓتٔ٘ ؟ -1

 

 ...  أكرب دشٓزٗ يف رّل٘ اللْٓت ٍٕ  -2

 (  عٍْ٘   -مضلاٌ      -   قارِّ   -بْبٔاٌ   )                                                          

 

 ...اجلشٓزٗ اللْٓتٔ٘ اليت كاىت مأٍْل٘ بالضلاٌ ٍٕ  -3

 (فٔللا     -أو املزارو       -ّرب٘     -كّبز  )                                                              

 

 ...ٍٕ  عغريزدشٓزٗ تكع راخل دٌْ اللْٓت بالكزب مً رأظ  -4

 (  قارِّ  -أو الينل     -بْبٔاٌ     -فٔللا   )                                                              

( ب ) مبا ٓياصبَا مً اجملنْع٘  (  أ ) اجملنْع٘ صل :  الجاىٕ الضؤال 

 -:بْضع الزقه املياصب 

 ( ب )  (  أ ) 

 الزأظ)      (  قطع٘ مً الٔابض٘ حئط بَا املاء مً مجٔع اجلَات   -1

 . لضاٌ مً الٔابط ميتز راخل املاء -2

 اجلشٓزٗ)      ( 

 اخلْر)      ( 

أكتب أمساء اجلشر اللْٓتٔ٘  :  الجالح الضؤال 

 -:سضب األرقاو اليت علٙ اخلزٓط٘

 ................دشٓزٗ  -1

 ................دشٓزٗ  -2

 ................دشٓزٗ  -3

 ................دشٓزٗ  -4

 ................دشٓزٗ  -5

 ................دشٓزٗ  -6

 ................دشٓزٗ  -7

 ................دشٓزٗ  -8

 ................دشٓزٗ  -9

1 

2 

8 

7 

6 

5 

4 3 

9 
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 الزابعالصف /     ّرق٘ عنل ملارٗ بالرٖ اللْٓت

 تضارٓط بالرٖ اللْٓت: ثاىًٔا    -بٔئ٘ بالرٖ اللْٓت    : 4ررظ 

 ٘  ىاٍز العفريٖ: سٓيب بً خنٕ                    رئٔط الغعب٘ : اعزار املعلن

  : املياصب أماو التعزٓف التالٕاملفَْو أكتب اصه : الضؤال األّل 

 أعلال صطح األرض مً مزتفعات ّ )  ......................... (  

 .ميدفضات                                           

) مبا ٓياصبَا مً اجملنْع٘  (  أ ) اجملنْع٘ صل :  الجاىٕ الضؤال 

 -:بْضع الزقه املياصب ( ب 

 ( ب )  (  أ ) 

 التل)      (  .أرض مضتْٓ٘ املضاس٘ ّ ّاصع٘  -1

 الضَل)      (  .مليدفض طْلٕ بني ميطكتني  -2

 الْارٖ)      (  أرض مزتفع٘ قلٔاًل عً األراضٕ احملٔط٘ بَا  -3
  :أكنل املدطط الضَنٕ التالٕ : الضؤال الجالح 

ت
ٓ

ْ
ل

٘ ال
ّل

ر
ط 

ٓ
ر

ا
ض

ت
 

 ,..................ّارٖ  أّرٓ٘
احلز الفاصل بني احلزّر اللْٓتٔ٘ 

 الضعْرٓ٘ العزاقٔ٘

 غزب رّل٘ اللْٓت .....................صَل  ..................

 ................................ تالل دال الشّر ..................
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 الزابعالصف /     ّرق٘ عنل ملارٗ بالرٖ اللْٓت

 ُمياخ بالرٖ اللْٓت: ثالجًا    -بٔئ٘ بالرٖ اللْٓت    : 4ررظ 

 ٘  ىاٍز العفريٖ: سٓيب بً خنٕ                    رئٔط الغعب٘ : اعزار املعلن

 -:صشح ما حتتُ خط يف الفزاغ التالٕ  : األّل الضؤال 

 . ................ عتاٍءُمياخ رّل٘ اللْٓت سار داف  -1

 . ...............األمطار  كجريُمياخ رّل٘ اللْٓت  بارر عتاًء  -2

 . .................. الباررتكع رّل٘ اللْٓت ضنً امُلياخ الصشزاّٖ  -3

 . ................... صيتنياألرض تزّر سْل الغنط مزٗ كل  -4

 . ..................اللٔل ّ اليَار ٓيتر عً رّراٌ األرض سْل الغنط  -5

 -:فّزق بني الطكط ّ امُلياخ يف اجلزّل  التالٕ  : الضؤال الجاىٕ 

 امُلياخ الطكط

أكتب أصفل الصْر  االصه الصشٔح  هلا : الضؤال الجالح 

 -:مً الفصْل األربع٘ 

 ...................فصل  ...................فصل 

 ...................فصل  ...................فصل 
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 الزابعالصف /     ّرق٘ عنل ملارٗ بالرٖ اللْٓت

 ُمياخ بالرٖ اللْٓت: ثالجًا    -بٔئ٘ بالرٖ اللْٓت    : 4ررظ 

 ٘  ىاٍز العفريٖ: سٓيب بً خنٕ                    رئٔط الغعب٘ : اعزار املعلن

 -:صشح ما حتتُ خط يف الفزاغ التالٕ  : األّل الضؤال 

 . ................ عتاٍءُمياخ رّل٘ اللْٓت سار داف  -1

 . ...............األمطار  كجريُمياخ رّل٘ اللْٓت  بارر عتاًء  -2

 . .................. الباررتكع رّل٘ اللْٓت ضنً امُلياخ الصشزاّٖ  -3

 . ................... صيتنياألرض تزّر سْل الغنط مزٗ كل  -4

 . ..................اللٔل ّ اليَار ٓيتر عً رّراٌ األرض سْل الغنط  -5

 -:فّزق بني الطكط ّ امُلياخ يف اجلزّل  التالٕ  : الضؤال الجاىٕ 

 امُلياخ الطكط

أكتب أصفل الصْر  االصه الصشٔح  هلا : الضؤال الجالح 

 -:مً الفصْل األربع٘ 

 ...................فصل  ...................فصل 

 ...................فصل  ...................فصل 
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