
 

 

 : اليوم والتاريخ                                         مديرية تربية وتعليم لواء بصيرا                       

 الصف : الثامن األساسي                        التقويم الثاني   المختلطة                  األساسية   مدرسة : عائشة 

 الزمن : حصة صفية واحدة                     لمادة الجغرافيــــــــا        .............................   اسم الطالبة :  

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

 اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهال

 علما بأن اإلجابة على الورقة نفسها . (2وعدد الصفحات )  (4عددها )التي : أجيبي عن جميع األسئلة التالية ومالحظة  

 ()عالمتان                              السؤال األول : عرفي كل من المفاهيم والمصطلحات التالية :                     

المدينة السياحية  -1

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

القرية  2

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

 ( عالمات6السؤال الثاني )أ( اذكري نقطتين لكل مما يلي  :              )

 مميزات المدينة الحديثة   -1

 .......................................................  ب ...................................................... أ  ...... 

 من المقومات السياحية التي تتوفر في بعض المدن   -2

 .......................... أ ................................................................. ب .......................... 

 من عوامل الطرد من الريف   -3

 أ ..............................................................  ب ........................................................ 

 

  عالمات (  3مثال على كل مما يلي :                                                                             )  )ب( اعطي 

 حظارات قديمة نشأة بالقرب من االنهار  ......................................  -1

 ................... مدن يغلب عليها النشاط الصناعي باالردن ........................  -2

 % ............................. 97اكثر المدن االردنية التي يزيد  فيها نسبة التحضر عن -3

 )ج( فسري العبارات التالبة :                               )عالمتان(      

 ر في االردن  ازدياد نسبة التحض -أ

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

 تتمتع بعض الدول بالنشاط التجاري  -2

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

 يتبع الصفحة الثانية /............              (1)



 

 

 عالمات ( 4أ(  تأملي الشكل االتي والذي يوضح نمط شكل المدينة  ثم اجيبي عما يلي من اسئلة  )  (السؤال الثالث

 

 ....................................... ................ اذكري نمط شكل المدينة الذي يمثله الشكل االتي   (1

 

 ................. .................. وضحي خصائص هذا النمط .................................................. (2

 

 اعطي مثال لمدن اردنية نشأت حسب هذا النمط ...........................................................  (3

 

 أ ....................................  ب ..................................... كال المدن نمطين اخرين إلشعددي  (4

 عالمات (  3السؤال الرابع:  ضعي دائرة حول رمز االجابة الصحيحة لكل مما يلي                                         )

 تعد من العوامل القديمة لنشأة المدن وتطورها   -1

 تطور الصناعة  -خصوبة التربة  د -توفر الخدمات  ج -الهجرةب–أ 

 

 تعد مدينة المفرق من حيث الوظيفة ) النشاط االقثصادس ( الغالب عليها مدينة    -2

 سياحية    -سياسية                 د  -صناعية ج -تجارية        ب –أ 

 

 عبارة عن تغير في الخصائص االجتماعية والثقافية لسكان المدينة من حيث نمط الحياة والعادات والسلوك  -3

 الحياة االجتماعية   -التمدن        د  -العادات والتقاليد          ج  -التحضر                   ب  -أ

 

 انتهت األسئلة 

 مع أطيب األمنيات للجميع بالتوفيق

 معلمة المبحث : رقية المسيعدين

  (2      ) 

 "  ليثبت هللا أقدامك " إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى األسفل ؛ لترى من ساعدك على الصعود إليها ،وانظر إلى السماء ؛ 

 ذا بلغت  


