
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/4                   

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

                  https://almanahj.com/sa/4social                   

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

  

                  https://www.almanahj.com/sa/4social1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade4                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/4
https://www.almanahj.com/sa/4
https://www.almanahj.com/sa/4social
https://www.almanahj.com/sa/4social
https://www.almanahj.com/sa/4social1
https://www.almanahj.com/sa/4social1
https://www.almanahj.com/sa/4social1
https://www.almanahj.com/sa/grade4
https://www.almanahj.com/sa/grade4
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 
 
 
 
 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 .........................ة: مدرس
 (االختبار النهائي) الثالثاالختبار التحريري 

 ........................: اسم الطالب
 

 هـ341/    /     التاريخ:

 الرابع االبتدائيف: ـالص

 التربية االجتماعية والوطنيةادة: ــالم

 األول :الفصل الدراسي

 )          (                                              اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس:  راخت .3

 .  .........الجبل من أشكال اليابسة على سطح األرض ............ .أ

 ( الجبل –البحيرات  –جان لالخ –البحار )             

 . ............آسيا القارة التي يقع فيها وطننا العزيز هي قارة ........ .ب

 ( إفريقيا –آسيا  –أستراليا  –أمريكا الجنوبية )             

  ................ من أهم عناصر الخريطةمقياس الرسم يعد ......... .ج

 ( الجبال –البحار  –الجهات األصلية  –مقياس الرسم )      

 .  .........قارة تنقسم اليابسة إلى كتل كبيرة كل كتلة تسمى ......... .د

 هضاب( –بحار  –قارة  –محيط )                    

 . ............عبور الطريق ......... يإشارة المرور الخضراء تعن .ه

 ( النوم –عدم عبور الطريق  –االستعداد  –عبور الطريق )       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )          (                                                        العبارات التالية بما يناسبها:  أكمل .2

 .  ............كروية دل تصوير األرض من الفضاء على أن شكلها ........ .أ

  .ساعة .............24 يتعاقب الليل والنهار مرة كل ......  .ب

 .  ............األب ....األعمام هم إخوان .........  .ج

اإلحسان إليهم  ........... و ...........الحرص على راحتهم من إكرام الجيران ............. .د

 . ..............ومساعدتهم في كل وقت

 . ............الةالص ......من وظائف المسجد  .ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )          (      ( أمام العبارة الخاطئة:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )عالمة ) ضع .1

 (  )                                 .والداألسرة هي األب واألم واأل .أ



 
 
 
 
 
 
 

 

 اململكة العربية السعودية
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 هـ341/    /     التاريخ:

 الرابع االبتدائيف: ـالص

 التربية االجتماعية والوطنيةادة: ــالم

 األول :الفصل الدراسي

 (   )                                        .تستخدم الحديقة للنزهة .ب

 (   )                                       .في الشتاء تتفتح األزهار .ج

 (   )                         .يتكون المجتمع من عدد من األحياء .د

 (    )                 .نشأ إبراهيم عليه السالم في قوم مسلمين .ه

 )           (    ا بالعبارات في المجموعة )ب(: العبارات في المجموعة )أ( بما يناسبه صل .4

 

 )أ(                                                              )ب(              

 من غير أب                                 الكعبةبنى إبراهيم عليه السالم    

 السفينة      العبرة والعظةنستفيد من قصص األنبياء عليهم السالم  

 الكعبة                                        طين  آدم من             خلق 

 العبرة والعظة                             السفينةصنع نوح عليه السالم        

 التوراة                       .من غير أبعيسى عليه السالم          ولد

  طين                                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التوفيقانتهت األسئلة مع تمنياتي للجميع ب

 المادة: ............... معلم                                                                             

 توقيع ولي األمر بالعلم: .....................
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