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 2012/الفصل الدراصي األول -( مً إعداد وتصنيه أ.الضيدجعفز علي ىاصز علوي1رياضيات رقه )تكويه 

 

 مملهة البخزيً
 وسارة الرتبية والتعليه

 االبتدائّية للبيني امليذرمدرصة 
 

 االجتناعياتىغاط تكوميي يف مادة 
 و2201/3201الفصل الدراصي األّول –االبتدائي  الجاىيالصف 

 مً الدرظ األّول حتى الّدرظ الزابع( 1تكويه رقه )
 درجة التكويه درجة الضؤال ـــــــــايةالهفـــــــــــــــــــــــــــــ رقه الضؤال

1 
   املعزفة العاّمة

   يتعّزف مفاٍيه عً وطيُ والبلداٌ اجملاورة. 3
اجلناعة ويضني اجلناعات اليت ييتني إليَا  مفَوويتعّزف  4

 رفام املدرصة(–اللعب –)األصزة 

 

 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعاجملنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مً إعداد وتصنيه: الضّيدجعفز علي ىاصز

 دييار 2.5اآلٌ أىغطة األوائل للزياضيات للفصلني فكط 
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 الضؤال األّول 
 ( أماو اإلجابة اخلاطئة: ( أماو اإلجابة الصخيخة، وعالمة ) ضع عالمة )-أ-1

 . ملو مملهة البخزيً ٍو: الغيذ محد بً صلناٌ آل خليفة)          (  .1

 .عله مملهة البخزيً يتهّوٌ مً الّلوىني األسرم واألبيض)          (  .2
 .تعيػ العائالت يف أحياٍء متحاورة قزيبة مً بعضَا البعض)          (  .3
 .عله مملهة البخزيً مضّيً ومكّضه إىل مخضِة أقضاو)          (  .4
 .يعيػ يف الكزية ُأىاظ نجريوٌ)          (  .5
 .املديية تتنّيش بضيكَا عوارع )          (  .6
 يعنل أٍل الكزى يف وظائف خمتلفة مجل صيد الضنو والشراعة.)          (  .7
 .يكع مطار البخزيً الدولي يف مديية سايد)          (  .8
 .أصغز مدٌ البخزيً ٍي مديية امليامة)          (  .9

 .أحدث ُمدٌ مملهة البخزيً ٍي مديية سايد)          (  .10
 .ىؤمً ما حنتاج إليُ مً احليواىات فكط )          ( .11

 .عنلة مملهة البخزيً ٍي الفلط والدييار)          (   .12

 

 الجاىيالضؤال 
 عله مملهة البخزيً، ثّه انتب مجلًة تعّبز فيَا عً حّبو لوطيو ارصه-أ-1
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 أختار مواصفات الكزية أو املديية وأضعُ يف املهاٌ املياصب-ب-1
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :أمساء ثالث قزى يف مملهة البخزيًانُتب -ج-1

 
 
 انُتب أمساء ثالث مدٌ يف مملهة البخزيً:-د-1

 

 
 

   

   

 ديجةأبيية ح طزم ضّيكة طزم واصعة بيوت قليلة مباىي عالية ونجرية

  فيادم فدنة  حعائز حيواىات صيارات نجرية مشارع نجرية أصوم نجرية

 مشارع نجرية حماّلت جتارية بيوت صغرية املطار ُأىاظ نجريوٌ

 يعنل الياظ يف الشراعة مباىي عالية ونجرية 

 الــــــــــــــــــــــكـــزية
........................
........................
........................
........................
........................

......

 الـــــــــــــــــــــــنديــية
........................
........................
........................
........................
........................

............
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 أعياء تؤميَا ليا املشارع واملصاىع 3انّتب -ٍـ-1
 

 

 
 الزابعالضؤال 

 حضب ما تعّلنت اليت تيتني إليَا انتب أصفل نل صورة اصه اجلناعة
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 بالتوفيل واليحاحمتيياتي للحنيع 
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