
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/5social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                              

      

                  https://www.almanahj.com/sa/5social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 صغيرتي                                                  معلمة المادة : دالل الزهراني انتهت األسئلة  بالتوفيق 

 

 

 

 

 اختاري األجابة الصحية فيما يلي  السؤال األول :

 الخريطة (  -المجسمم     - ) الكتاب   صورة مصغرة لسطح األرض اوجزء منه   -1
 الغربي    (  -الجنوبي     -  ) الشمالي   يتركز السكان في نصف الكرة األرضية  -2

 (   األنهار  -الجبال   – الصحاري   )     بالقرب من الكثافة السكانية تزداد  -3

 الرياض (  - جدة   - ) الطائف    حمر لتكون مركزا  ألستقبال الحجاجبنيت قرب البحر األ -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال ثاني : فسري مايلي  

 تركز السكان في السهول   -1

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

 خلو القارة القطبية من السكان ....................................................................................  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثالث : صححي ماتحتة خط فيما يلي  

 ................      اول خريطة عالمية صحيحة الخوارزمي انشأ العالم المسلم  

 .............. انتاج الخرائط الرقمية في وطني للنقل تتولى الهيئة العامة 

 ..............       منتظم يتوزع السكان في العالم توزيع 

 .............. للسكان   طرد  تعد موارد المياة العذبة عامل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   قارني بين الخريطة الرقمية والورقيه  ) أ (   السؤال الرابع : 

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

 ب ( صنفي الموارد التالية حسب نوعها داخل الجدول    )

 ) حيوانات , نفط , رياح , حديد ( 

 موارد طبيعية غير متجددة  موارد طبيعية متجددة 
  

  

 

 المملكة العربية السعودية 
 إدارة تعليم البنات بجدة 

 145األبتدائية 

 األسم : ........................... 

 الصف : ..........................

 اختبار التربية األجتماعية والمواطنة الوحدة الرابعة للصف الخامس


