
 االسم  /

 

 /الفصل

  

 

 ( ب) متوسط (  ثانى جتماعياتإ) الرابعة اختبار الفرتة

 
 اخزر اإلجبثخ انصحٍحخ فًٍب ٌهً : السؤال األول:

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

 

 .................  ًطبحخيٍ حٍش ان انعرثٍخ انذول أكجر( عهى انخبرطخ  2رقى )  -2
 يىرٌزبٍَب د. انجسائر جـ. انًغرة ة. نٍجٍب أ.

 

 .................. دونخ رركٍب   فً رىجذ ججبل( عهى انخبرطخ  3رقى )  -3
 طىروش د. انحجبز جـ. زاجروش ة. أطهص أ.

 

 يرثع يزر كٍهى يهٍىٌ............  انعرثى  انعبنى يطبحخ رجهغ -4
 11 د. 16 جـ. 14 ة. 12 أ.

 

 .................. هى واإلضاليً انعرثً انعبنى دول ثٍٍ وانزكبيم انزراثظ فً األول األضبش -5
 وانًشبعر انفكر وحذح د. اإلضاليً انزبرٌخ جـ. انًشزركخ انًصبنح ة. اإلضاليً انذٌٍ أ.

 

 نهًطهًٍٍ اإلجًبنٍخ انُطجخ يٍ......................  حىانى انعبنى  فً اإلضاليٍخ األقهٍبد رشكم -6
 %21 د. %15 جـ. %11 ة. %5 أ.

 

 .................... قبرح رقع فهططٍٍ فى غرثً  -7
 اضزرانٍب د. أوروثب جـ. آضٍب ة. إفرٌقٍب أ.

 

 ....................... عبو انجرٌطبًَ االَزذاة اَزهبء ثعذ فهططٍٍ أرض عهى دونزهى قٍبو انٍهىد أعهٍ -1
 و 1151 د. و 1141 جـ. و 1131 ة. و 1121 أ.
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 -العببرة الخبطئت :أمبم × ( أمبم العببرة الصحيحت وعالمت ) √ ( ضع عالمت )  السؤال الثبنى:
 

 

 -:أجب عن األسئلت التبليت السؤال الثبلث :
 
 ؟   بة اَزشبر انفقر فى انعبنى انعرثً واإلضاليًاركر ضجت يٍ أضج -1

 انصُبعخ رخهف  –االضزعًبر  –انحروة  –انجفبف  –اَزشبر انجطبنخ وانجهم 

 

 انفهططٍٍُخ  ؟ اركر َزٍجخ واحذح يٍ َزبئج انقضٍخ -2

 انحروة ثٍٍ انعرة وانٍهىدقٍبو  –انفهططٍٍٍُ يٍ أرضهى حريبٌ  –احزالل األراضى انعرثٍخ 

 

 

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

 دونخ  22انذول األعضبء فى جبيعخ انذول انعرثٍخ وعذدهب 

 

 األيٍخ : -2

 عذو انقذرح عهى انقراءح وانكزبثخ 

 

 

 " اَزهذ االضئهخ "
 

 ) √ ( دونخ                             57ٌجهغ عذد انذول االضاليٍخ انًُضًخ نًُظًخ انزعبوٌ اإلضاليى  1

 ) × (    رعذ ٍَجٍرٌب أكجر دول انعبنى اإلضاليى يٍ حٍش عذد انطكبٌ                                       2

 ) × (  دائرح عرضٍخ                                                       61 ًٌر ثبنعبنى االضاليً حىانً  3

 ) √ (  رقع دونخ أنجبٍَب فى انجهخ انجُىثٍخ انشرقٍخ نقبرح أوروثب                                               4

                                      ) × (   يهٍىٌ يطهى                                      151 فى انصٍٍ حىانًاألقهٍخ اإلضاليٍخ  عذد ٌجهغ 5

 ) √ ( يذٌُخ رٍراَب هى انعبصًخ انحبنٍخ نذونخ أنجبٍَب                                                             6

 ) √ ( ىعى نهطكبٌ رىزٌع انطكبٌ إنى ركىر وإَبس                                     انُ ٌقصذ ثبنزركٍت 7

  ) × ( آضٍب                                                                       شًبل غرة رقع إَذوٍَطٍب فى   1


