
 االسم  /

 

 /الفصل

  

 

 ) أ (متوسط (  ثانى جتماعياتإ) الرابعة اختبار الفرتة

 
 اخزر اإلجبثخ انصحٍحخ فًٍب ٌهً : السؤال األول:

 .............. ( عهى انخبرطخ يحٍظ ٌحذ انعبنى اإلضاليً يٍ جهخ انغرة 1رقى )  -1
 انًزجًذ انشًبنً د.   انهُذي انًحٍظ جـ. األطهطً انًحٍظ ة. انهبدئ انًحٍظ أ.

 

 .................  ًطبحخيٍ حٍث ان اإلضاليٍخ انذول أكجر( عهى انخبرطخ  2رقى )  -2
 إٌراٌ د. خطزبٌاكبز جـ. إَذوٍَطٍب ة. ٍَجٍرٌب أ.

 

 .................. اإلضاليً ثبنعبنى إفرٌقٍب غرة شًبل  فً رىجذ ججبل( عهى انخبرطخ  3رقى )  -3
 أطهص د. انحجبز جـ. زاجروش ة. طىروش أ.

 

 يرثع يزر كٍهى يهٍىٌ............  اإلضاليًانعرثً و انعبنى يطبحخ رجهغ -4
 33 د. 36 جـ. 34 ة. 32 أ.

 

 عرض دائرح................  حىانى اإلضاليً ثبنعبنى ًٌر -5
 51 د. 61 جـ. 11 ة. 31 أ.

 

 .................. هى واإلضاليً انعرثً انعبنى دول ثٍٍ وانزكبيم انزراثظ فً األول األضبش -6
 اإلضاليً انذٌٍ د. اإلضاليً انزبرٌخ جـ. انًشزركخ انًصبنح ة. وانًشبعر انفكر وحذح أ.

 

 ................... دونخ انطكبٌ عذد حٍث يٍ اإلضاليً انعبنى دول أكجر -1
 ٍَجٍرٌب د. انطعىدٌخ جـ. إَذوٍَطٍب ة. أنجبٍَب أ.

 

 .................. عبو فهططٍٍ ثزقطٍى قرار انًزحذح األيى أصذرد -3
 و 1251 د. و 1241 جـ. و 1231 ة. 1221 أ.

 
 



 االسم  /

 

 /الفصل

  

 

 

 -العببرة الخبطئت :أمبم × ( أمبم العببرة الصحيحت وعالمت ) √ ( ضع عالمت )  السؤال الثبنى:
 

 

 -:أجب عن األسئلت التبليت السؤال الثبلث :
 
 ؟   ثٍٍ شعىة انعبنى انعرثً واإلضاليًاركر َزٍجخ واحذح يٍ َزبئج رفشى انفقر  -1

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

 

 ؟  جطبنخ فى انعبنى انعرثً واإلضاليًاركر ضجت يٍ أضجبة ان -2

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

 

 

 السؤال الرابع : مب المقصود بكاًل من : 
 
 :  انعبنى االضاليً  -1

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

 

 انذونخ انفقٍرح : -2

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

 

 

 زهذ االضئهخ "" اَ
 

             )         (                              دونخ                                  22ٌجهغ عذد انذول انعرثٍخ انزى رضًهب جبيعخ انذول انعرثٍخ  1

                                                 )         (                       يٍ انعىايم انجشرٌخ انًؤثرح فى رىزٌع انطكبٌ انزضبرٌص                                            2

 )         (رقع دونخ أنجبٍَب فى جُىة غرة أوروثب                                                                   3

                    )         (                                    و اَزذاة ثرٌطبٍَب عهى فهططٍٍ 1221يٍ َزبئج يؤرًر ضبٌ رًٌى عبو  4

                                      )         (يذٌُخ كبَى هى انعبصًخ انحبنٍخ نذونخ ٍَجٍرٌب                                                            5

 (    )     يهٍىٌ يطهى                                          151األقهٍخ اإلضاليٍخ فى انهُذ حىانى  عذد ٌجهغ 6

      )         (             أنف جسٌرح                                           13ٌصم عذد انجسر اإلَذوٍَطٍخ إنى أكثر يٍ   1

 )         (انُىعى نهطكبٌ رىزٌع انطكبٌ حطت أعًبرهى                                       ٌقصذ ثبنزركٍت  3


