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 )نقط 8( التاريخ: أوال
 )ن 2(: رتب العصور التالية حسب قطار التاريخ -1

  العصر الوسيط –العصر المعاصر  –العصر القديم  –العصر الحديث 

  

  

  

 

 )ن 6(: سجل المراحل واألحداث التاريخية في المكان المناسب لها -2

  عصور التاريخ
  .....................................عصور 

  ..............................العصر   ..............................العصر 

  

  

  

  

  

 )ن 5( اجلغرافيا: ثانيا
 )ن 2(. عرف الجغرافيا -1

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

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

.............................................................................................................  
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 )ن 3(: أمام العبارات الصحيحة) x(ضع عالمة  -2

  .تفيدني الجغرافيا في تعرف الظواهر الطبيعية - 

 .تفيدني الجغرافيا في فهم العالقة التي تربط السكان بمجالهم فقط - 

 .تفيدني الجغرافيا في تحديد مواقع األماكن التي أريد زيارتها - 

  )ن 7( التربية على املواطنة: ثالثا
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 )نقط 8( التاريخ: أوال
 )ن 2(: ب العصور حسب قطار التاريخيرتت -1

  

  

  

 

 )ن 6(: سجل المراحل واألحداث التاريخية في المكان المناسب لها -2

  عصور التاريخ
  ما قبل التاريخعصور 

  الحجري القديمالعصر   الحجري الحديثالعصر 

  

  

  

 )ن 5( اجلغرافيا: ثانيا
يهتم بدراسة المجال المحلي والوطني والعالمي، أي األرض والظواهر الطبيعية والبشرية عليها،  علم الجغرافيا -1

 )ن 2( .باتباع خطوات المالحظة والوصف والتفسير

 )ن 3(: أمام العبارات الصحيحة) x(ضع عالمة و -2

  (X)    .تفيدني الجغرافيا في تعرف الظواهر الطبيعية -
 .فقط التي تربط السكان بمجالهمتفيدني الجغرافيا في فهم العالقة  -
 (X)  .د زيارتهاريتفيدني الجغرافيا في تحديد مواقع األماكن التي أ -

  )ن 7( التربية على املواطنة: ثالثا
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