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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم
 ......... إدارة التعليم بمنطقة 

 مكتب التعليم بمحافظة ..............

 هـ1444/  /    التاريخ :    
 ) الدور األول ( ولاأل :الفصل الدراسي

 الزمن : ساعة 
 

   إلرإبعختبار مادة إلدرإسات إالجتماعية للصف إ
هـ4444لعام  إالبتدإئ   

 
 ................................رقم إلجلوس )                    (: .....................إسم إلطالب

 

                  رقم   
 المراجع المصحح الدرجة رقما   الدرجة كتابة السؤال 

 السؤال األول
    

     السؤال الثاني

 السؤال الثالث
   

 
 

 

       كتابة رقما الدرجة النهائية

 
 

 
 ابةاؤلجاستعن باهلل أوإل , ثم أجب عىل األسئلة اآلتية وتأكد من إجابتك عىل جميع األسئلة قبل تسليم ورقة        
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 إلصحيحة فيما يل  :  إختر إإلجابة

4  :  
 يقع وطن   إلمملكة إلعربية إلسعودية ف 

 جنوب العالم  شمال العالم  وسط العالم
 من عنارص إلتاريــــخ :  2

 اإلنتاج الموقع الشخصيات
 من عنارص إلجغرإفيا :  3

  التبادل التجاري األحداث البيئة
 من عنارص إالقتصاد:  4

  الزمن الحركة   الموارد واإلستهالك
 من عنارص إلحكومة :  5

 البيئة األحداث نظام الحكم
 يوم إلتأسيس لبالدي يوإفق يوم :  6

اير55  مايو 51  يناير 51   فبر
 إليوم إلوطن   لبالدي يوإفق يوم:  7

 سبتمبر  53  مايو 3 يناير 51

 علم وطن   لونه :  8
 أخض   أصفر أبيض

 إلمملكة إلعربية إلسعودية ه  مدينة: عاصمة  9
 الرياض مكة المكرمة جدة

  مدينة :  41
 يقع إلمسجد إلحرإم ف 

  مكة المكرمة  المدينة المنورة جدة
  ويكتب عنه هو 44

 :  إلشخص إلذي يدرس إلماض 
  الج

 السياس   المؤرخ غراف 
 :حدإثهم إلتاريخية عل أإلناس قديما يكتبون ويرسمون كان  42

 الحاسبجهاز  الحجر الجوال
 :وطن   إلمملكة إلعربية إلسعودية من يتكون  43

 منطقة 55 منطقة 53 مناطق 51
 :رض وطبيعتها ألإلذي يدرس مظاهر إإلشخص هو  44

   ؤرخالم
 السياس   الجغراف 

 :إلبيئة  إلسليم معإلتعامل  45
 رم  النفايات أنظف المكان قبل أن أتركه شجارأل قطع ا

 

 

 إلسؤإل إألول: 
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 مام إإلجابة إلخاطئة : ( أ×إلصحيحة وعالمة ) ( أمام إإلجابة√عالمة ) ضع

  إلمملكة إلعربية إلسعودية نظام ملك  .            4
  نظام إلحكم ف 

  من طرق إلمحافظة عل إلعلم إلوطن   إلسعودي رفعه عاليا  .  2
  إلشعار إلسعودي إلرسم  هو سيفان متقاطعان وسطهما نخلة.        3
  إلمملكة إلعربية إلسعودية إلعلم .  4

  من إلرموز إلوطنية ف 
  إلنشيد إلوطن   هو إلنشيد إلرسم  للمملكة إلعربية إلسعودية .                   5
                                  .مة : إلنظام إلذي يدإر به إلوطن إلحكو  6
ها أهو درإسة إلتاريــــخ  7   وتفستر

  إلألتوضيح حدإث إلماض 
  وإلمستقبل حارص  ثرها ف 

  .هه  نقل إلكالم دون إلتثبت من صحتشاعة إل إ 8
تيب إلزمن   وتتابعهتقوم إلتاريــــخ  حدإث أجميع  9   .عل إلتر
  طرق إلمحافظة عل إلبيئة ترك بقايا إلطعام من  41

  .مكان جلوس  ف 
ق  44   .وإلغرب من إلجهات إلفرعية إلشر
ه من أعالم إلدول إألخرى.  42    ينكس إلعلم إلسعودي مثل غتر
  إليوم إلوطن   تخريب إلممتلكات إلعامة.  43

   مما نعمله ف 
                                    .من فروع إلدرإسات إالجتماعية إلرياضيات   44
  .التض  إلمجتمع شاعة إل إ 45
 

 

 :لكلمات إلتاليةإلفرإغات بما يناسبها من إ إمأل ( أ

ية  –مكان إل –ولية أ –إلتاريــــخ  –إلدليل  )  (إلبضائع  –بشر

 .........................ن يدرس أجل أمن  .......................إلمؤرخ عن يبحث  -4

 ......................مصادر إلقديمة ه  إلشوإهد و ثار ل إ -2

إ كان ألإلمحدد عل إإلجزء  -3  ...............................و كبتر يسم أرض صغتر

 .خرآىل ؤمن مكان ...........................ه  إنتقال إلناس و إلحركة  -4

 ..............................طبيعية و  :فرعان  لجغرإفيال -5

 

  إلشكل إلذيإلجهات إأل حدد  ( ب
  :مامك أ صلية ف 

ق  –إلجنوب  –إلشمال  )  (إلغرب  –إلشر
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 لكم بالتوفيق وإلنجاحتمنيائر
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