
 
1/1 

 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )نقط 8( التاريخ: أوال

 )ن 6(: رتب العصور التالية حسب قطار التاريخ -1

 - العصر الوسيط  –العصر المعاصر  –العصر القديم  -العصر الحجري الحديث  –العصر الحديث 

  العصر الحجري القديم

  

 )ن 2( :صل بخط -2

  )مليون سنة 3(منذ ظهور اإلنسان  �        

  .)م. ق 3500(اختراع الكتابة  �    �    مبداية العصر القدي

  .)م. ق 8000(اكتشاف الزارعة  �    �  نهاية العصر الحجري القديم

  )م 476(سقوط اإلمبراطورية الرومانية  �        

  

 )ن 6( اجلغرافيا: ثانيا
 )ن 2(. الجغرافيا ما هي -1
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 )ن 4(: أمام العبارات الصحيحة) �(ضع عالمة  -2

  �    .الظواهر الطبيعيةعلى تعرف التفيدني الجغرافيا في  •

 �  .تفيدني الجغرافيا في فهم العالقة التي تربط السكان بمجالهم فقط •

 �  .تفيدني الجغرافيا في تحديد مواقع األماكن التي أريد زيارتها •

 �    .تفيدني الجغرافيا في التعرف على تاريخ الشعوب واألمم •

  )ن 6( التربية على املواطنة: ثالثا
3- � )ن 2( ؟�� ه� ا����� ���ق ا��
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4- "� )ن 2( :ا�*(ول &%� $#� ا

  ا�0/>$�  –�7$� ا�0;:�7  –ا��9ذ ا��7ارات  –�23 ا01/.ل ا-,�ل 
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 )ن 2( :أ�AB& CD@ أو <�= -5

  . (.........................)اتفاقية حقوق الطفل ملزمة للدول األطراف •

  . (.........................)اتفاقية حقوق تتضمن بعض حقوق الطفل األساسية •

 . (.........................)أنها صالحة لكل أطفال العالم يعني، اتفاقية حقوق الطفل شاملة •

  (.........................). كل دول العالم صادقت على اتفاقية حقوق الطفل •
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 )نقط 8( التاريخ: أوال
 )ن 6(: ب العصور حسب قطار التاريخيرتت -1

 )ن 2( :صل بخط -2

  .)م. ق 8000(اكتشاف الزارعة  �        

  .)م. ق 3500(اختراع الكتابة  �    �    بداية العصر القديم    

  )مليون سنة 3(منذ ظهور اإلنسان  �    �  نهاية العصر الحجري القديم

  )م 476(ورية الرومانية سقوط اإلمبراط �        

 )ن 6( اجلغرافيا: ثانيا
لجغرافيا علم يهتم بدراسة المجال المحلي والوطني والعالمي، أي األرض والظواهر الطبيعية ا -1

 )ن 2( .والبشرية عليها، باتباع خطوات المالحظة والوصف والتفسير
 )ن 4(: أمام العبارات الصحيحة) �(ضع عالمة  -2

  �    .الظواهر الطبيعيةعلى تعرف التفيدني الجغرافيا في  •
    .تفيدني الجغرافيا في فهم العالقة التي تربط السكان بمجالهم فقط •

 �  .تفيدني الجغرافيا في تحديد مواقع األماكن التي أريد زيارتها •
     .تفيدني الجغرافيا في التعرف على تاريخ الشعوب واألمم •

  )ن 6( التربية على املواطنة: ثالثا
���ة �� ا������ ��ق  -3��,+*  20ا�(�) ه� ا������ أ&�ر�$� ه�"� ا! � ا,1989  ���.�����1ة أ��0ل ا

�9 ���$� و��7�8 6*وف $2�3��� )ن 2(. :$�ف �
  )ن 2( :ا��Aول :�� 9@� ا ? -4
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5- L)M أو N��O: PQن 2( :أ( 

  )صحيح. (اتفاقية حقوق الطفل ملزمة للدول األطراف •

  )خطأ. (اتفاقية حقوق تتضمن بعض حقوق الطفل األساسية •

 )خطأ. (أنها صالحة لكل أطفال العالم يعنياتفاقية حقوق الطفل شاملة،  •

  )خطأ(. كل دول العالم صادقت على اتفاقية حقوق الطفل •
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