
                      ورقة عمل / الصف السادس           

/ جغرافٌا همٌة دراسة الجغرافٌاأ  

ٌناسبه :كمل الفراغ بما : أ 1س  

رض وما علٌها من معالم طبٌعٌة وبشرٌة ...... هو العلم الذي ٌصف سطح األ............ -1  

صل كلمة الجغرافٌا هو................... وتعنً .................أ -2  

. شهر العلماء المسلمٌن الذٌن برعوا فً علم الجغرافٌا............... و .................من أ -3  

من الموضوعات التً ٌتناولها علم الجغرافٌا ............... و ............... -4  

سلوب ................. ٌقوم على ................ و ................. ٌتم دراسة األرض ومعالمها بأ -5  

سمٌت المجموعة الشمسٌة بهذا االسم ........................................ -6  

عد كوكب هو ........................أقرب الكواكب إلى الشمس هو ................ وأب -7  

____________________________________________________________ 

الموضوع الذي ٌتناوله علم الجغرافٌا فً كل مما ٌلً :  : حدد 2س   

خر )          (كان إلى مكان آتعٌٌن الموقع باستخدام اإلحداثٌات أو بنسبة الم -1  

( ماكن )لبشرٌة التً تمٌزه عن غٌره من األهو الحٌز الذي ٌتصف بمجموعة من المظاهر الطبٌعٌة وا -2  

فادة من مورادها )          (ٌشمل عالقة اإلنسان بالبٌئة وطرائف اإل -3  

ات والحٌوانات السائدة فٌه )   (نماط النباتبخصائص طبٌعٌة متشابهة كالمناخ وأمنطقة واسعة تتمٌز  -4  

نسان والبضائع وطرق نقل المعلومات والموارد والصادرات والواردات )             (ٌتناول حركة اإل -5  

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

العبارات التالٌة :مام أ ( خطأ )وأ (صح)شارة : ضع إ 3س  

حداثٌات هو شبكة خطوط الطول ودوائر العرض )        (نظام اإل -1  

من مظاهر المكان البشرٌة الجبال والهضاب والمسطحات المائٌة )          ( -2  

كواكب )          ( 9عدد كواكب المجموعة الشمسٌة  -3  

 

-------------------اسم الطالب:   

------------------------الشعبة:    



 

  ورقة عمل / الصف السادس  

 طرائق تمثٌل معالم سطح االرض / جغرافٌا 

الخطأ فً العبارات التالٌة :  : صحح1س  

--------------------- الخرٌطة هً مجسم كروي تمثل الشكل الحقٌقً لألرض كما نراها فً الفضاء . -1  

---------------------------- بوساطة الكامٌرات المثبتة بالطائرات .رضٌة هً تلتقط نموذج الكرة األ -2  

---------------------- و جزء منها .األرض أ ىافٌة هو رسم على سطح مستورنظام المعلومات الجغ -3  

العوامل التً ساعدت على تطور علم الجغرافٌا ؟  : وضح2س  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

عن دور المسلمٌن فً علم الخرائط ؟: تحدث  3س  

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

طرٌقة تمثٌل اشكال سطح االرض  فً الصور التالٌة :  : حدد4س  

    ----------------------------------------------------------------  

            ---------------------------------------------------------  

            --------------------------------------------------------  

  -----------------------------------------------------------------  

 

-------------------اسم الطالب:   

------------------------الشعبة:   



 

 

 

 

 

  ورقة عمل / الصف السادس

/ جغرافٌا  مهارات الخرٌطة     

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

: صححً الخطا فً العبارات التالٌة :  1س  

مؤشر االتجاهات ٌشٌر الى موضوع الخرٌطة . -1  

ٌظهر فً موشر اتجاه الجنوب  غالبا على الخرٌطة . -2  

احدهما على الخرٌطة واالخر فً الطبٌعة . مفتاح الخرٌطة هو النسبة ٌٌن بعدٌن -3  

مقٌاس الرسم  هو قائمة توضع فً زواٌا الخرٌطة لتوضٌح دالالت الرموز وااللوان .  -4  

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

: حددي نوع مقٌاس الرسم فً كل مما ٌلً :  2س  

   1111111: 1                                            كم             1111سم =  11

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

: فسري ما ٌلً :  3س  

استخدام مقٌاس الرسم على الخرٌطة . -1  

تعدد انواع الخرائط .  -2  

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

: حددي نوع الخرٌطة فً كل مما ٌلً : 4س  



                   

(     4(                               3(                                    2)ا(                                     

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

: ارسمً خرٌطة الوطن العربً وحددي علٌها عناصر الخرٌطة ؟ 5س  


