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االختبار الوزاري للمنھج المتكامل لمادة الدراسات االجتماعیة
بمدرسة خورفكان للحلقة األولى -للصف الرابع 

الفصل الدراسي الثالث 
2021- 2022

خولة السویدي: معلمة الدراسات االجتماعیة 



:، ثم أجْب عن األسئلة التي تلیھا" خطوط الطول ودوائر العرض  " اقرأ النص اآلتیة بعنوان 
.

:اختر اإلجابة الصحیحة لكل سؤال فیما یأتي-
ما الشيء الذي نحتاجھ لتحدید الموقع ؟ -1
.الشبكة -أ

. الوقت-ب

االحداثیات-ت
.مساحة المكاني -د



ما العبارة التي ال تعتبر من فوائد اإلحداثیات ؟ -2
.تحدید مواقع المنازل والمحالت-أ

. تحدید أجمل الحدائق-ب

.المساعدة في تخطیط المدن-ت

المساعدة في ھبوط الطائرات-د
لماذا یستخدم الموقع واإلحداثیات في تخطیط الشوارع ؟ -3
.لتحدید الشوارع المزدحمة وتصمیم شوارع إضافیة-أ

. لترتیب شكل الشارع-ب

.إلعادة رصف الشوارع-ت

.لزراعة األشجار على جانبي الشارع-د

كیف تستطیع وقت في عمرك أن تطبق خدمة الموقع في الھاتف ؟ -4
.تحدید مواقع السفن في البحار-أ

. تغییر خط سیر الطائرة أثناء السفر-ب

.إرسال موقع المنزل لصدیقي الذي سیزورني-ت

.تغییر ھندسة وتخطیط الشارع في مدینتنا-د

ما معنى وھمیة ؟ . تعتبر خطوط الطول ودوائر العرض وھمیة -5
.خطوط طویلة-أ

. لیست حقیقة-ب

.خطوط مشابكة-ت

.خطوط رقیقة-د



ما الدولة التي یمر بھا خط جرینتش؟ -6
.الصومال-أ

. المغرب-ب

.الجزائر-ت

العراق-د

:، ثم أجْب عن األسئلة التي تلیھا" خطوط الطول ودوائر العرض  " اقرأ النص اآلتیة بعنوان 
.

وخط االستواء؟ E50ما اسم المسطح المائي الذي یقع في االحداثیات التالیة -7
.المحیط االطلنطي-أ

. المحیط الھندي-ب

.البحر المتوسط -ت

.البحر األحمر-د





االختبار الوزاري للمنھج المتكامل لمادة اللغة العربیة
بمدرسة خورفكان للحلقة األولى -للصف الرابع 

الفصل الدراسي الثالث 
2021- 2022

مریم العماني : معلمة اللغة العربیة 



: نص قصصي خارجي یتضمن المھارات التالیة 

:الفھم واالستیعاب 

، یحدد البدایة أو ) المغزى ( تحدید الشخصیة ، الدرس المستفاد ( 
)الوسط أو النھایة ، یحدد المكان ، الصفات ، المشاعر ، الترادف 

: المھارات النحویة 

) الفعل والفاعل والمفعول بھ ( یحدد أركان الجملة وأركانھا 
62/63كتاب الطالب الوحدة السادسة صفحة 

20/21كتاب النشاط  الجملة الفعلیة صفحة 

:المھارات اإلمالئیة 

)  وین الفتح الكتابة الصحیحة أللف تن( مواضع كتابة ألف تنوین الفتح 
22/23/24كتاب النشاط صفحة 

مخرجات االختبار الوزاري 
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كتاب الطالب 
62/63صفحة 









نموذج اختبار وزاري 



:، ثم أجْب عن األسئلة التي تلیھا" عودة النھر " اقرأ القصة اآلتیة بعنوان 

اعتاد عادٌل في كل عطلٍة أن یزور القریة التي یقطنھا جده، فیقضي بھا أسعد أوقاتھ ، یتنزه على ضفاف النھر الذي
. یمر وسطھا ، ویصید األسماك بصنارتھ ِ 

اخ واألوس.في الصیف زاَر عادٌل القریةَ ، ففوجَئ باختفاء النھر، ولم یَر سوى مجراهُ الجاِف ، وأرضھ المتشققة 
.كانت تغطیھ ، وروائحھا تزكم األنوف 

: " فأجابھ بحسرٍة . ماذا جرى للنھر ؟: سأل عادٌل جدهُ . وفي مكان قریٍب من النھر ، تجمع األھالي یحفرون بئراً 

أھمل األھالي نظافتھ ، وتناسوا أنھ مصدر خیرھم ، فتوقف عن الجریان ، وقد حفروا اآلبار لكن دون جدوى ، ولم 
".نعد نجد المیاه الكافیة ، لنروي بساتیننا 

وما ھذا الحل،  أیھا الذكي الصغیر ؟-
.علیكم أن تعتذروا إلیھ ، فالنھر غاضٌب منكم -

وكیف نعتذر إلى نھٍر ؟ ھل تمزح معنا ؟-
.بأن تنظفوا مجراهُ من النفایات-

.أخذ الرجال برأيِ عادٍل ، وراحوا ینظفون مجرى النھر ، أمالً في عودة المیاه 

ل القریة وعندما زار عاد.انقضى فصل الصیف والخریف ، لكن النھر لم یعد ، فبدأ الشك یتسلل إلى قلوب األھالي 
نظر إلى تبسم عادٌل ، وھو ی." أین صدیقك النھر یا فتى ؟ لقد عملنا بنصیحتك  ، لكن النھر لم یعد : " سألوه 

".ي شھور علیكم باالنتظار قلیالً ، فما أضاعتھ أیدیكم في سنین ال یعود ف: السماِء الملبدة بالغیوم ، ثم قال 

المتراكمة على ھبت الریاح معلنةً قدوم الشتاء ، فتساقطت الثلوج ، ثم أشرقت شمس الربیع الدافئة ، فذابت الثلوج
ا على ابتھج األھالي بعودة المیاه ، وعاھدوا عادالً أن یحافظو. الجبال ، وتدفقت المیاه فعاد النھر یجري من جدید 

.نظافة النھر 



:اختر اإلجابة الصحیحة مما یأتي  -

ما النشاط الذي كان عادٌل یمارسھ في النھر  ؟-1

.السباحة  -أ

. صید السمك -ب

.التجدیف -ت

لماذا جف النھر ؟-2

.ألن الجو كان حاراً  -أ

.ألن السماء لم تمطر -ب

.ألن الناس أھملوا تنظیفھ-ت



؟) یقطن ( ما مرادف كلمة " أن یزور القریة التي یقطنھا جده -3

یسكن-أ
یزور -ب
یھتم-ت

؟) الروائح ( ما مفرد ". وروائحھا تُْزكم األنوف -4

.الریح-أ

.الروح -ب

.الرائحة-ت



بما یتصف عادل ٌ ؟-5

بالقدرة على حل المشكالت-أ
بالقدرة على إجراء التجارب -ب
بالقدرة على حفر اآلبار-ت

في أي فصل عاد النھر  ؟-6

.في الخریف-أ

.في الشتاء-ب

.في الربیع-ت



بقرب نزول المطر ؟) عادل ( ما العبارة التي تدل على تفاؤل -7

.في الصیف زار عادل القریة ، فوجئ باختفاء النھر  -أ

.اعتاد عادل في كل عطلٍة أن یزور القریة  -ب
.تبسم عادل، وھو ینظر إلى السماء الملبدة بالغیوم -ت

إالَم تدعو القصة ؟-8

.المحافظة على البیئة -أ
.عدم اإلسراف -ب

.ممارسة ھوایة الصید-ت



كیف انتھت أحداث القصة ؟-9

.عاد النھر یجري بعد تنظیفھ من النفایات -أ

.عاد النھر یجري بعد ذوبان الثلوج -ب

.عاد النھر یجري بعد زیارة عادل للقریة -ت

أي الجمل اآلتیة جملة فعلیة ؟-     10

.عادل یزور القریة -أ

.النھر یتوقف عن الجریان -ب

.یتنزه عادل على ضفاف النھر-ت
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الفصل الدراسي الثالث 
2021- 2022

الریسيحنیفة : معلمة التربیة االسالمیة 
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مراجعة من إعداد 
معلمات المنھج المتكامل

للصف الرابع 
بمدرسة خورفكان 

للحلقة األولى
2021-2022


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50

