
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف اختبار نهائي الفصل الثالث

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الثاني المتوسط ⇦ اجتماعيات ⇦ الفصل الثالث

الملف اختبار نهائي الفصل الثالث

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الثاني المتوسط ⇦ اجتماعيات ⇦ الفصل الثالث

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني المتوسط والمادة اجتماعيات في الفصل الثالث

ورقة عمل درس دولة اندنوسيا 1

اختبار الفترة األولى 2
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اعبت
ً

../6اتلا لود12ا /. ا-,اف*رعتل  /  .أ تا?<طصملا يفنص لوألا لاؤسل  ا

رقفلا   ٤/ ةلاطبلا /٣    /٢     يمالسالا ملاعلا  يQرعلا ملاعلا /١   

 

 

 

 
 

  )ب ..ي\آلا /. ةحي?Xلا ةباجإلا يراتخا

)ةيلمرلا  - ةيعانصلا  - ة*وعرلا (  ١ . قطانملا /. ةيناiسلا ةفاثكلا دادزت

(٢١ -   ٢٢ – ٢٠ اج ( اpددعو ةيoرعلا لودلا ةعم  q/ لا لودلاrs مضتvا  ٢ . ةيoرعلا لودلا

)ةرw2لا  - ةعانصلا ة لق  - جاوزلا نس رخأت ( يمالسإلاو  لا ر يQرعلا ملاعلا /. ةلاطب اش�نا �~ع تدعاس rsلا لماوعلا نم . ٣ 

)سم�1ا  – –  عQرلا سمل ةبس�لاب ثلثلا ( ملاعلا ةحا يمالسإلاو   ٤ . يQرعلا ملاعلا ةحاسم لثمت

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

 .. ةيلاتلا ميpافملا ةط*رخ /~م   /أ: ي�اثلا لاؤسلا     أك

ةيس�ئرلا رامعالا تائف                                                                                                     

   

ا-�سانيامب تاغرفلا /~مكا /ب  

.…………………………………………… و .………………………………… يمالسإلاو يQرعلا ملاعلا /. رقفلا راش�نا �~ع تدعاس rsلا لماوعلا.١  

……………………………………………………… و ………………………………………… ي\راق /. يمالسإلاو يQرعلا ملاعلا ناiس بلغا عزوتي.٢  

.……………………………………………………… و…………………………………………… يمالسإلاو يQرعلا ملاعلا /. حطسلا رpاظم مسقنت .٣  

 يمالسالاو يQرعلا ملاعلا /. ة*رش�لاو ةيعيبطلا صئاص�1ا عونت.١    ../~يام /~لع /ج

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

.………………………………………………………………………………………………………………………………………؟ايسوندنا /. ةب��لا ةoوصخ .٢  

  ةلئسألا ت-�نا 

  ضفخنملا يداصتقالا ىوتسملا تاذ لودلا

  ةيCرعلا لودلا ةعماج ا=مضت 89لا لودلا

  يمالسالا نواعتلا ةمظنم HI ءاضعألا لودلا

   لمع الب نوشTعS نيذلا دارفالا

 -,+*(�� '&%$#"��    يرمعلا ةمطاف. أ .. ةداملا ةملعم .. 89ليمج قيفوتلاب

ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا  

میلعتلا ةرازو  
ضایرلا ةقطنمب میلعتلل ةماعلا ةرادإلا  

ةمامیلا تارانم سرادم 	

	

   طسوتم ي(اث /فصلا

 

ةيعامتجالا تاساردلا /ةداملا  

ـp ١٤٤٣ s �اردلا ماعلا ثلاثلا s �اردلا لصفلا رابتخا  

)                 ( ةبعشلا                                                                                                                                                 : ةبلاطلا مسا  

 

 

٤٠	

 


