
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 لرابعة ا ( المادة التربية االجتماعية والوطنية الفترة  ) خامس الصف                           االسم :                    

 

 

 -السؤال األول :

 .عللي ندرة المياه في شبه جزيرة العرب  
1-  
2- 
3- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   -:يالسؤال الثان

 أكملي الجهود المبذولة لتوفير الماء :
 

 

 

 

 

 

 

 

 : لثالسؤال الثا

 لوني الجهود المبذولة لتوفر الكهرباء :

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 لم تتقن  أتقنت المهارات 

   تفسير أسباب ندرة المياه في شبه جزيرة العرب  -1

   بيان جهود دول شبه جزيرة العرب في توفير الماء والكهرباء -2

إنشاء الخزانات لتخزين المياه  معالجة مياه الصرف 

 وتوزيعها

إقامة محطات 

توليد الطاقة 

التوجه إلى توليد  الكهربائية 

الكهرباء من 

 الطاقة الشمسية 
شراء معدات ذات 

الكفاءة الرديئة في 

 رفع الطاقة الكهربائية

almanahj.com/sa


