
 

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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 إختبار الفترة الثانية _ مادة الدراسات االجتماعية والمواطنة للصف الخامسالمملكة العربية السعودية            

 هــ 1441/  1440وزارة التعليم                                     الفصل الدراسي األول لعام 

                           إدارة التعليم ب   

 

 الطالية ................................................................      الصف: خامس / .......................اسم 

 

 اختاري األجابة الصحيحة فيما بين األقواس :أ ( _ السؤال األول : 
 /  تقع جزر فرسان في 1

 الخليج العربي  _  البحر األحمر  () البحر المتوسط   _  

 /  يعتنى بموارد الدولة :2

 ) بيت الحكمة  _   ديوان القضاء  _  بيت المال  (

 / الشورى من منجزات الحضارة اإلسالمية في النظام :3

 )  السياسي    _    القضائي    _  اإلداري   (

 / يقع وادي حنيفة في :4

 )  القصيم   _   تبوك   _    الرياض  (

 بية السعودية من :/ يتكون وطني المملكة العر5

 ( منطقة إدارية. 15_   14_    13)   

 / منطقة رملية على شكل مثلث في نجد هي :6

 ) رمال الربع الخالي _  رمال النفود الكبير _  رمال الدهناء (

      

  أبرز خصائص الحضارة اإلسالمية :عددي  –(  ب

  

خصائص الحضارة اإلسالمية



 :الصحيحة  السؤال الثاني : أ ( _ أملئي الفراغات التالية بالكلمات المناسبة

 _  الرمة  _  بريدة _ الحرات   [  الشعاب المرجانية_  _   المرتفعات    ثلثي     ]

 ............................وادي /  يعتبر أطول واٍد في وطني 1

 ........../ هي سطوح البية سوداء ....................2

 ...........................الجبال والهضات من تعتبر / 3

 / تشغل مساحة المملكة العربية السعودية ......................... مساحة شبه الجزيرة العربية.4

 / مقر إمارة منطقة القصيم ..............................5

 .................................../ هي كائنات حية تتكون في المياه الضحلة..6

 

 أمام العبارات التالية:        وعالمة        ب (_ ضعي عالمة 

 .     )        (من الجبال المنفردة وسلمى / جبلي أجا1

 ( / لم تستفد الحضارة اإلسالمية من الحضارات التي سبقتها.   )       2

 )         (.   / انطلقت الحضارة اإلسالمية من المدينة المنورة 3

 / رمال الربع الخالي هي أكبر صحراء رملية في وطني .   )       (4

     .  )         ( / تقع منطقة الرياض في جنوب المملكة العربية السعودية5

       /  هضبة عسير ونجران هي أكبر الهضاب في وطني.   )      (6

 

 ج(_ صنفي المظاهر التضاريسية التالية حسب الجدول اآلتي :

 ]  جنا   _     الدواسر  _   الدهناء  _   السروات _  الحسمى [

 جزر أودية رمال هضاب جبال
     

 

 السؤال الثالث : حددي على خريطة وطني _ المملكة العربية السعودية مايلي :

 

 .أ ( _ الحدود السياسية

 .(_ جبال الحجاز ب

 .ج(_ هضبة نجد 

 .د ( _ رمال الربع الخالي 

 

 حنان الحربي معلمة المادة /                                        أميراتي / تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح


