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 مدارس تقارب
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 عالمات ( 22)                                                                                   السؤال االول :

 عالمات ( 5)                                               -امأل الفراغ بما يناسبه مما يلي : . أ

 

 

 ..................... هً أراض مرتفعة عن سطح األرض . .1
 

 ...................... .بـ ٌسمى الغور األردنً  .2
 

 ٌعد ...................... أخفض بمعة فً العالم . .3
 

 أكبر محافظات المملكة مساحة مدٌنة ................. , وأصغرها مدٌنة ................... . .4
 

 المنفذ البحري الوحٌد فً المملكة االردنٌة هو :............................ .5
 

 -المملكة األردنية الهاشمية من الجهات االربعة :أكمل في الشكل االتي الدول التي تحد  . ب

 عالمات( 4)                                                                                                 

 

 الشمال                                         

 الغرب 

  الشرق                      

 

 الجنوب                                         

 

 (.......الرابع   )الصف :                               اسم الطالب/ـة :..................................

 ..............                              المادة : اجتماعياتالتاريخ :.................... /اليوم

 

 خضار األردن   /   الجبال   /   جرش   /   معان    /   خلٌج العمبةالبحر المٌت   /   سلة 

 سورٌا  /  فلسطٌن  /  السعودٌة  /  العراق / العراق والسعودٌة
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 عالمة ( 0قارن بين الريف والمدينة من حيث وظائف السكان  :                                ) ج. 

 

  

 الرٌف المدٌنة  الممارنة وجه

   وظائف السكان

 

 عالمات ( 9السؤال الثاني :                                                                              ) 

 عالمات ( 6ضع اشارة صح امام العبارة الصحيحة واشارة خطأ امام العبارة الخاطئة        )  . أ

 .( ملٌون نسمة5.5حوالً ) 2115سكان المملكة حسب التعداد العام للسكان فً .)      ( ٌبلغ عدد 1

 .)      ( تتولى االسرة تعلٌم ابنائها السلوكٌات السٌئة مثل السرلة والكذب .2

 .)      ( ٌعتنك النسبة األكبر من سكان المملكة الدٌانة االسالمٌة .3

 االردن ان ٌحترم الصغٌر الكبٌر . .)      ( من العادات والتمالٌد المتوارثة ف4ً

 .)      ( تتألف المملكة االردنٌة الهاشمٌة من عشرة محافظات .5

 .)      ( ٌتألف العالم من سبع لارات وتمع االردن فً لارة استرالٌا .6

 

 عالمات ( 3)                                                        أذكر مثال واحد على كل من :  . ب

 

 

 

  ًاألردن هً :........................أعلى لمة جبلٌة ف 
 

 ........................: السهول 
 

 ...........................: الصحراء األردنٌة 

 

 

 انتهت االسئلة 

 امنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح

 الزراعة وتربٌة المواشً   /  وظائف التصادٌة وادارٌة

 ام الدامً  /  مأدبا  /  رم  /  عجلون
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