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العدد     جغرافيا: الماّدة 
20

  

   :االسم و اللّقب 
  
  

  :  1عدد  السند     

فاستنتج . األزرق يآاد يغّطى جّل أجزائھانظر أحمد إلى الآرة األرضية فالحظ أّن الّلون 

  .أن األرض تتآّون من جزء يابس و آخر مائي

  :أآتب بحرين و محيطين و قارتين: 1 عدد التعليمة

  ....................................- 2........................................      - 1:البحار*    

  ....................................- 2...................................      - 1: المحيطات*    

  ....................................  - 2 ..     ...................................- 1: القاّرات*    

  :  2عدد  السند

  .ستراتيجياآما الحظ أن تونس تحتّل موقعا ا      

  :ّالفتة الخاطئةأحّدد موقع البالد التونسية بشطب ال: 1 عدد التعليمة

  .القارات اإلفريقية  شمال   جنوب   تقع البالد التونسية*

  يحّدها البحر األبيض المتوّسط من جھتي الشمال و الشرق، و تحّدها الجزائر *

  جنوبا    شماال  و ليبيا  شرقا   غربا

  

  :  3عدد  السند

  .ثّم اّتجه نحو خريطة العالم ليتعّرف على الوحدات التضاريسية الآبرى

  :أساعده على تعمير الجدول التالي :1 عدد التعليمة

  أعلى قّمة الموقع الّسلسلة

 .............................  ...........................  الھمااليا

  الجبل األبيض  ............................ .............................

 ............................. إفريقيا .............................

  

1معـ

أ2معـ

ب2معـ

www.matheleve.net



  :  4عدد  السند  

  .بعد جمعه لمجموعة من المعلومات اّتجه نحو والده ليعرف مدى صّحتھا

  :أصلح الخطأ إن وجد بإعادة آتابة الجملة صحيحة: 1 عدد التعليمة

 .اليابس يتآّون من بحار و محيطات القسم •

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

 .أغلب القارات توجد شمال خّط اإلستواء  •

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

 .القسم اليابس يتآّون من ثالث قارات  •

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

  : 5عدد  السند         

  .ابنه فطرح عليه مجموعة من األسئلة  أراد األب أن يختبر ذآاء

  حسب رأيك ما هي ممّيزات موقع البالد التونسية؟ :1 عدد التعليمة         

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

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

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

  اته األربعة منذ القديم؟حسب رأيك آيف عرف اإلنسان إّتجاه         

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

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

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

  

    
  
  

  

  جــدول إسنــــاد األعــــداد
  
  

  معيار التمّيز  معايير الحّد األدنى  
  4مع   3مع   ب2مع   أ2مع   1مع

  2عتـ  1عتـ  0  0  0  0  0  0  كإنعدام التمل
      1  1  1 0.5 0.5  1  دون التمّلك األدنى
      2  2  2  1  1  2  التمّلك األدنى
  3  2  3  3  3 1.5 1.5  3  التمّلك األقصى

3معـ

   4معـ 
1عتـ

  2عتـ
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