الصف الرابع االبتدائى
حل نما ذج امتحانات الكتاب المدرسى الفصل الدراسى االول
نموذج( )1صـــــــــ35
السؤال االول ضع عالمة (√)او(×)
)×( -4 )×(-5 )√( -2 )×( -1

ب) ما المقصود
1ـ النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة
2ـ ارض شديدة االرتفاع ولها قمه وجوانبها شديدة االنحدار
5ـ وصف حالة الجو فى فترة زمنية طويله (الحراره ـ الرياح ـ االمطار )
السؤال الثانى (ا) بم تفسر
 -2لقلة سقوط االمطار البحث عن الماء و الغذاء
 -1لتنوع المناخ

(ب) اكتب المفهوم الذى يدل عليه كل عباره
1ـ القارة

 2ـ النبات الطبيعى

السؤال الثالث اختر االجابة الصحيحة بين القوسين
4ـ الخريطة
5ـ الكتان
2ـ المتوسط
1ـ القاهرة
السؤال الرابع ( -:ا) قارن بين مملكة الشمال والجنوب
مملكة الشمال
احمر
التاج
نبات البردى
الشعار
بوتو (دسوق )
العاصمة

(ب) ما النتائج المترتبة على
ندرة السكان فى المناطق الصحراوية
النموذج ( )2صـــــ33
السؤال االول -:أ) –  -1ليبيا  -2البحر االحمر  -5النيل
ب)1 -ـ بنى المصرى مسكنه من الطوب اللبن
2ـ مفتاح الخريطه دليل الرموز وااللوان فى الخريطة
5ـ الهجره الخارجية هى انتقال االفراد من دولة الى اخرى
4ـ يحد مصر من الجنوب جمهورية السودان
3ـ كان المصرى القديم يعيش فون الهضاب

 -4االحمر

3ـ البنى
مملكة الجنوب
ابيض
زهرة اللوتس
نخب (ادفو )

6ـ احد عوامل قيام الحضاره المصرية القديمة نهر النيل
السؤال الثانى  -:أ) اكمل ما ياتى
 -4القاهرة
 -1الشمال  -2اون  – 5الكتان وجلود الحيوان
السؤال الثالث -:اختر االجابة الصحيحة
 -5القرى السياحية
 -2الهضبة
-1اوروبا

 3ـ مينا

ب -بم تفسر
1ـ لحماية البالد والدفاع عنها
ـ ضمان سالمة السفر
 2ـ الطقس ـ تحديد نوع المالبس التى نرتديها
ـ تحديد مواقع الصناعات
المناخ ـ تحديد المحاصيل الزراعية
السؤال الرابع  -:ضع عالمة (√)او(×)
 )×( -4 )√( -5 )√( -2 )√( -1العوامل الطبيعية  )×(-3المسطحات المائية
نموذج ()5صـــــ35
السؤال االول  -:اكمل ما ياتى
 -1الهضاب 2ـ االنسان 5ـ احمر 4ـ افريقيا 3ـ الزراعة
السؤال الثانى ضع عالمة (√)او(×)
 3 )×( -4 )×(-5 )√(-2 )√( -1ـ (×)
السؤال الثالث -:اكتب المفهوم الذى يدل على كل عبارة
 -1الحدود السياسية  -2هجرة داخلية  -5قارات العالم القديم

ب -بم تفسر
1ـ لقلة االمطار بمصر
للزراعة على المياة الجوفية (االبار والعيون )
 2ـ للعمل برعى الحيوانات
السؤال الرابع  -:اختر االجابة الصحيحة -:
 -1الزيادة الطبيعية  -2كل ما سبق  -5الجيش  -4نخب  -3الكتان

نموذج ( )4صـــــ35
السؤال االول  -:اختر االجابة الصحيحة
 -4الخريطة 3ـ والء
 -1القاهرة  -2بوتو  -5القطارة
السؤال الثانى (ا) بم تفسر
 بها بحرين من اهم بحار العالم -1تتوسط قارات العالم القديم
ـ زادت اهميتها بعد حفر قناة السويس
 -2تحديد احتياجات الدولة من المدارس والخدمات والمحاصيل الزراعية والمصانع
ـ التنبؤ بالمستقبل
5ـ للبحث عن عمل وتعليم افضل ـ البحث عن اجور اعلى لتحقيق مستوى معيشى افضل

(ب) اكتب ما تشير الية كل عبارة
1ـ الجبل 2ـ الصورة
السؤال الثالث  -:ضع عالمة (√)او(×) -:
 )×( -3منف
 4 )√( -5ـ (×) العكس
 )×( -2طويلة
)√(-1
السؤال الرابع  -:اكمل ما ياتى -:
 -5المحيط  4ـ الجبال
 -1جيش  -2نهر النيل
ب -الحدود السياسية هى خطوط تفصل بين الدولة وجيرانها وتحفظ حقوقها داخل تلك
الحدود
الحدود االدارية فواصل تفصل بين المحافظات
نموذج ( )3ص61
السؤال االول-:
 -4السودان
 -5الشمال
أ) -1الغربية  -2سيناء

ب -بم تفسر
 -1مصدر الحياه فى مصر اساس قيام الحضاره المصرية القديمة
 -2لوجود العوامل الطبيعية (نهر النيل ـ اعتدال المناخ ـ الموارد المعدنية ـ الموقع الجغرافى
) والعوامل البشرية (الوحدة ـ الجيش )
 -5الختالف مظاهر السطح والمناخ
السؤال الثانى  -:ضع عالمة (√)او(×) -:
3ـ (×) االطاردة
)√( -4
 )×( -2يختلف )√( -5
)√( -1
السؤال الثالث -:اكتب الذى تدل عليه العبارات االتيه -:
 -5الزيادة الطبيعية  -4الصورة 3ـ قناة السويس
 -1الكتابة  -2الجيش
السؤال الرابع  -:اكمل ما ياتى
5ـ الكتان وجلود الحيوان
 2ـ الشرق
1ـ قارة امريكا الجنوبية
(ب) البحيرة هى مساحه من الماء المالح او العذب يحيط بها اليابس من جميع الجهات
الجزيرة مساحة من اليابس يحيط بها الماء من جميع الجهات
نموذج ( )6ص65
السؤال االول  -:اختر االجابة الصحيحة
1ـ طيبة 2ـ اسيا 5ـ ليبيا 4ـ مقياس الرسم 3ـ االسكندرية
السؤال الثانى  -:ضع عالمة (√)او(×) -:
3ـ (×) الهجرة الخارجية
4ـ (√)
1ـ (√) 2ـ (√) 5ـ (√)

السؤال الثالث( -:ا) بم تفسر
تحديد مواقع الصناعات
1ـ تحديد انواع المحاصيل الزراعية
2ـ الستقرار المصرى القديم على وادى النيل فكون عائالت وقبائل ثم كون القرى والمدن
وفق عادات ونظم وقوانين حرصوا على تطبيقها
(ب)  -:اكتب الذى تدل عليه العبارات االتيه
1ـ مفتاح الخريطة 2ـ الهجرة 5ـ القارة
السؤال الرابع (-:ما النتائج المترتبة على )
1ـ بدات العصور التاريخية تسجيل اخبار المصريين القدماء تسجيل ما تقدموا فيه
2ـ قلة النباتات الطبيعية بمصر
(ب) ماذا يحدث اذا لم
1ـ لم توجد حياة بمصر لم يستقر االنسان ولم يعرف الزراعه لم تقم الحضارة المصرية
2ـ لم تقوم الحكومة المركزية لم ينتشر االمن وتنتهى الصراعات ظلت مصر منقسمة
لمملكتين
5ـ لم تتنوع المحاصيل الزراعية
نموذج( )5ص63
السؤال االول-:
4ـ الجلف الكبير
5ـ ناصر
2ـ البحر االحمر
1ـ المتوسط
(ب) ما المقصود
1ـ الفترة الزمنية التى عاشها االنسان قبل معرفة الكتابة
2ـ شعور الفرد بانه جزء من المجتمع الذى يعيش فيه
5ـ كل ما تركه االجداد وله قيمة عظيمة

السؤال الثانى اختر االجابة الصحيحة بين القوسين
3ـ الزراعة
1ـ القاهرة 2ـ ناصر 5ـ البحر 4ـ اون
السؤال الثالث -:اكتب الذى تدل عليه العبارات االتيه -:
1ـ الخريطة 2ـ نهر النيل 5ـ النبات الطبيعى  4ـ الطقس 3ـ الكتابة الهيروغليفية
السؤال الرابع  -:ضع عالمة (√)او(×) -:
4ـ (√)
5ـ (√)
2ـ (×)
1ـ (√)
(ب) بم تفسر
1ـ لوجود مرتفعات ومنخفضات وسهول
2ـ لتكون عاصمة للبالد
5ـ لتوافر المياه العذبة والتربة الخصبه ووسائل النقل واستواء السطح

نموذج( )8ص65
السؤال االول  -:اختر االجابة الصحيحة
4ـ سانت كاترين 3ـ الترمومتر
5ـ القاهرة
2ـ االنتماء
1ـ اون
السؤال الثانى  -:ضع عالمة (√)او(×) -:
 2ـ (×) حدود طبيعية وبشرية 5ـ (×) نهر النيل 4ـ (×) الهيروغليفية
1ـ (√)
3ـ (×) غير مستقرة
السؤال الثالث -:اكتب المفهوم الذى يدل على كل عبارة
1ـ العصور التاريخية 2ـ الوالء 5ـ هجرة داخلية 4ـ الحدود االدارية 3ـ الهضبه
السؤال الرابع  -:بم تفسر
1ـ تحدد احتياجات الدولة من المدارس والخدمات والمحاصيل الزراعية والمصانع
التنبؤ بالمستقبل
2ـ لقلة االمطار وسيادة الجفاف ـ البحث عن الماء والغذاء
5ـ النه يساعد على قراءة وفهم الخريطة
(ب) ماالنتائج المترتبة على
1ـ تحديد نوع المالبس التى نرتديها ـ ضمان سالمة السفر
ـ تحديد مواقع الصناعات
ـ تحديد نوع المحاصيل الزراعية
ـ االهتمام بالزراعة والصناعة
2ـ نشر االمن والطمانينة بين الناس
ـ قيام الحكومة المركزية
نموذج( )5ص65
السؤال االول  -:ضع عالمة (√)او(×) -:
3ـ (×)
4ـ (√)
5ـ (√)
 2ـ (×)
1ـ (√)
السؤال الثانى  -:اختر االجابة الصحيحة
1ـ القاهرة 2ـ العصر الحجرى الحديث 5ـ الموارد الطبيعية 4ـ االسكندرية
3ـ الجلف الكبير
السؤال الثالث -:اكمل ما ياتى
1ـ ارتفاع 2ـ القديم 5ـ معبود 4ـ الجنوب 3ـ الهيروغليفية
السؤال الرابع (-:ا) بم تفسر
1ـ للبحث عن الغذاء وصيد الحيوانات لالنتفاع بها
2ـ للبحث عن عمل وتعليم افضل البحث عن اجور اعلى لتحقيق مستوى معيشى افضل

(ب) قارن
المفهوم
المثال

البحر
مساحة من الماء المالح
اصغر من المحيط
البحر االحمر والمتوسط
نموذج( )11ص51

الخليج
امتداد الماء المالح داخل
اليابس
خليج السويس والعقبة

السؤال االول :اكمل ما ياتى -
1ـ الصيف ـ الشتاء 2ـ االستقرار وبناء المساكن 5ـ الجبلية والصحراوية
3ـ الخريطة
4ـ مينا
السؤال الثانى  -:اختر االجابة الصحيحة
3ـ البحر المتوسط
2ـ الجبل 5ـ القاهرة 4ـ ابيض
1ـ السهول الفيضية
السؤال الثالث  -:ضع عالمة (√)او(×) -:
2ـ (√) 5ـ (√) 4ـ (√) 3ـ (√)
1ـ (√)
السؤال الرابع -:بم تفسر
1ـ لرعاية المحاصيل التى يقوم بزراعتها النها تحتاج الى عناية بصفه منتظمة اثناء نموها
ليجنى الثمار قام ببناء المساكن لالقامة فيها
2ـ لتوحيد الملك مينا لمملكة الشمال والجنوب
5ـ لقلة المياه وصعوبة االنتقال
4ـ تحديد احتياجات الدولة من المدارس والخدمات والمحاصيل الزراعية والمصانع
التنبؤ بالمستقبل
البحث عن اجور اعلى لتحقيق مستوى معيشى افضل
3ـ للبحث عن عمل وتعليم افضل

