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الجهات 
 الرئيسية

 الشمال

 الشرق

 الجنوب

 الغرب

 األولالفصل الدراسي  –مادة اإلجتماعيات  - الرابعللصف 
 نموذج اختبار

 (1النموذج ) -الوحدة األولى 
 : يتكون من )أ ، ب(  السؤال األول 

 : ظلل ادلربع ادلقابل للعبارة الصحيحة أ(
 .سطح بالدي الكويت غري مستو   - 
                2كم  718171مساحة دولة الكويت  - 
 .حالة اجلو خالل فرتة زمنية قصرية الطقس - 

 
 : أكمل اجلهات األصلية يف الشكل الذي أمامك ب(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب( -: )أ السؤال الثاني

 : عرف ما يلي أ(
 جمموعة من األفراد يعيشون على قطعة أرض  حمددة وتنظمهم سلطة. : الدولة  
 .أرض مستوية املساحة وواسعة : السهل 
 .ممتد داخل األرضلسان حبري  : اخلور 

 واستنتج معلومة صحيحة. رتب الكلمات ب(
 ابالستواء( –دولة الكويت  –يتميز  –)سطح  
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 سطح دولة الكويت يتميز ابالستواء 
 األولالفصل الدراسي  –مادة اإلجتماعيات  - الرابعللصف 

 نموذج اختبار
 (2النموذج ) -الوحدة األولى 

 : يتكون من )أ ، ب(  السؤال األول 

 : الذي ال ينتمي ظلل العنصر أ(
 : مكوانت عناصر الدولة -1

 السلة ادلدرسة األرض الشعب
 
 عناصر اخلريطة ىي : -2

 مفتاح اخلريطة عنوان اخلريطة صورة اجتاه الشمال
 
 : الفصول األربعة ىي -3

 الصيف الغرب اخلريف الربيع
 

 :الحظ خريطة دولة الكويت مث نفذ ما ىو مطلوب  ب(
 3اخلليج العريب حيمل الرقم    -
 2دولة العراق حتمل الرقم   -
 ↑  ارسم اجتاه الشمال -
 
 السؤال الثاني :  -

 ما أمهية موقع بالد الكويت ؟ س/
 .حتتل موقع متوسط ابلنسبة للعامل -
 .تقع يف اجلزء الشرقي للوطن العريب -

 عرف : س/
 .من ثالث جهات فقطمساحة من اليابس حييط هبا املاء  :  شبو جزيرة -
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 .لسان من اليابس ميتد داخل املاء :  الراس -
 

 األولالفصل الدراسي  –مادة اإلجتماعيات  - الرابعللصف 
 نموذج اختبار

 

 (3النموذج ) -الوحدة األولى 
 :  السؤال األول 

 .( أمام العبارة اخلاطئة( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة ) أ(
 ()  يف منطقة اذلدار مبحافظة األفالج  حا  بالصباح قصر ص كنت أسرةس -1
 ()     .1111شيد سور الكويت الثالث يف عام  -2
 

 : أكتب ادلصطلح ادلناسب أمام كل عبارة ب(
 ( الزايدة الناجتة عن اذلجرة.الزايدة الغري طبيعية) -1
 ( تصغري لكلمة كوت وىو احلصن الصغري.الكويت) -2
 .1813( حدثت يف عهد الشيخ عبد هللا بن الصباح عام الرقة البحريةمعركة ) -3
 

 السؤال الثاني : 

 عرف كال من: أ(
 عدد السكان على مساحة الدولة.:  الكثافة السكانية -1
 .ولة عن شؤهنا الداخلية واخلارجيةمسئولية الد :  االستقالل  -2
 

 عدد كال من : ب(
 عليها الشيخ مبارك الصباحاثنني من األلقاب اليت حصل  -1

 أسد اجلزيرة -  مبارك الكبري 
 اإلجنازات الداخلية يف عهد الشيخ عبد هللا السامل. -2

 بناء مستشفى الصباح - يخو افتتاح اثنوية الش 
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