
 

 

 المتحان سترشادي الا األولالنموذج 

 مادة الدراسات االجتماعية للصف الرابع االبتدائي

 

 الورقة األولي

 :  جبثم أأمامك التي  الخريطة انظر الى( أ )  :السؤال األول

 ( على الخريطة إلى  نهر .......... 1يشير رقم ) -1

 ( على الخريطة إلى  قناة .......... 2يشير رقم ) -2

 ( على الخريطة إلى البحر.......... 3رقم ) يشير -3

  ( على الخريطة إلى البحر ..........4رقم ) يشير -4

 ...............تعبر هذه العبارة عن مصطلح هام هو  (مساحة من اليابس تضم مجموعة من المراكز أو األحياء)( ب)

 تنوع مظاهر السطح في مصر         علي : ما يدل  اكتب (ج ) 

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

 

 القوسين:ن بيجابة الصحيحة مما اإل )أ( ضع خطًّا تحت  : الثانيالسؤال 

  .(الصحراء -الهواء -المياه -التربة)                       .................   يتسبب حرق قش األرز في تلوث   -1

 .(الساحلية  –القطبية  –الصحراوية  –الزراعية )              ....................     تخلو مصر من البيئة    -2

 :  في ضوء ما درست : أي من الصورتين التاليتين تسهم بشكل إيجابي وأيهما بشكل سلبي علي المناخ( ب ) 

 

         

                                          

                                                              

  

                                                                               
                   

 .................... تؤثر بشكل                           ...................                تؤثر بشكل                       

 

 إلنشاء العاصمة اإلدارية الجديدة   : اكتب نتيجة واحدة (ج ) 

...................................................................................................................................... 
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 الورقة الثانية

 

  :أمام العبارة غير الصحيحة (خطأ )أمام العبارة الصحيحة وكلمة  (صواب)اكتب كلمة ( أ): الثالثالسؤال 

 (  )                                 من البحيرات الطبيعية في العالم. العاليعد بحيرة السد ت   -1

  (  ) إذا أردت الذهاب في رحلة إلى ساحل البحر األحمر فعليك االتجاه إلى غرب مصر  -2

                                    (  )      . تستخدم األقمار الصناعية في التقاط الصور الجوية -3

 (  )    . كلما زاد عدد السكان في المدينة زادت نسبة تلوث الهواء بها  -4

   (  )    . ازدهار االقتصاد المصريعلى الحرف اليدوية يساعد االهتمام ب -5

 السلوكيات المعبرة عن احترامك لعلم مصر   :حدد اثنين من ( ب)

       1-                                               ......................................2- .................................. 

 

 أكمل الجدول التالي  (أ ) : السؤال الرابع 

 واالختالف بين الموارد المتجددة  والموارد غير المتجددة مستخدًما بنك الكلمات الشبهحدد أوجه 

 (المنجنيز -الشمس -البترول–المياه  -الحديد -التربة -موارد طبيعية -تنفد -ال تنفد)              

 الموارد غير المتجددة الموارد المتجددة من حيث

   الشبه
   االختالف

   أمثلة
 

  ها .إلحيائمقترًحا  اكتب في مصرالتراثية أمامك صورة إلحدى الحرف  ( : ب)  

:  المقترح هو 

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

                                                      

 مع اطيب التمنيات بالتوفيق األسئلةانتهت 
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 نموذج إجابة امتحان الصف الرابع ) االمتحان األول (                                              

 درجات 7إجابة السؤال األول : 

 درجات 4) أ ( 

 البحر األحمر -4المتوسط                      -3قناة السويس                               -2نهر النيل                        -1

 ) ب (  درجة واحدة

 المحافظة 

 ) جـ (  درجتان 

حيث توجد الجبال والتالل والهضاب  والسهول واألودية والمنخفضات والبحار ) اي امثلة يكتبها الطالب منطقية وعلمية  

 تقدر صحيحة ويكتفي بأربعة لمظاهر السطح في مصر ( 

 درجات  8إجابة السؤال الثاني : 

 ن لكل مفردة درجة) أ ( درجتا

 القطبية  -2الهواء                                      -1

 ) ب( اربع درجات لكل مفردة درجتان

 دخان المصانع يسهم بشكل سلبي  -2طاقة الرياح تسهم بشكل إيجابي                -1

 ) جـ ( درجتان 

 جابة منطقية علمية سليمة ( لتخفيف الضغط  السكاني وتكدس الخدمات عن القاهرة  ) أي ا 

 درجات  7إجابة السؤال الثالث : 

 درجات لكل مفردة درجة 5) أ ( 

 صواب   -5صواب           -4خطأ                -3خطأ              -2خطأ                          -1

 ) ب ( درجتان

 عليه    ) أي اجابة منطقية علمية سليمة ( الوقوف باحترام أثناء تحية العلم    ،  عدم الكتابة أو الرسم

 درجات 8إجابة السؤال الرابع  : 

 ) يكتفي بمثال واحد(  درجات 6) أ ( 

 الموارد غير المتجددة الموارد المتجددة 

 طبيعية درامو طبيعية  اردمو التشابه

 تنفذ ال تنفذ االختالف

 البترول الرياح امثلة

 ) ب (  درجتان 

 استرشاديهاجابة 

 اعداد برامج تدريبية للعمال لتعليمهم المهارات الخاصة ببعض الحرف  ، عمل مهرجانات واحتفاالت سنوية للحرف التراثية

 ) أي اجابة منطقية علمية سليمة (

 


