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   المناسب:أكملي الفراغات اآلتية بوضع الكلمات المساعدة في مكانها  أ(األول: السؤال 

 
 كسوف الشمس 

 
 السياحة

 
71% 

 
 الخريطة 

 
 الحقوق 

 
 آسيا

 

 .........................................  أكبر القارات في العالم هي قارة /1
 . من سطح األرض ........................نسبة يشكل الماء / 2
 .ما يستحقه الطلبة في حياتهم/ ............................................ 3
 . رسم توضيحي لسطح األرض أو جزء منههي / ........................................... 4
 . ..........................................ضوء الشمس عن جزء من األرض  احتجاب /5
 . ...................................... يغير المادال اإلنتاجأنواع من  /6
 

 :باستعمال األرقام العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب( اربطيب( )

 )ب(  الرقم )أ(

 . تحديد الهدف  4   الواحة .1

 طاعتهما.  3   من الموارد الطبيعية  .2

   .المياه والتربة  2      من حقوق الوالدين .3

 . مزارع وأشجارأرض خصبة بها   1   جاح العمل الجماعيمن عوامل ن .4
 

  اململكة العربية السعودية.
 
 
 

لعام الدراس ي ل( ثانيأسئلة االختبار النهائي )الفصل الدراس ي ال
 هـ 1444

 الدراسات االجتماعية  :املادة
 االبتدائي  رابع :الصف وزارة التعليم. 

 ه1444/    /        التاريخ: إدارة تعليم  
 :اليوم مكتب تعليم 

 3 الصفحات:عدد  مدرسة  
 . ..................................................................................  الجلوس: رقم  . ..................................................................................  الطالب: اسم 

 رقم السؤال 
 الدرجة التي حصلت عليها الطالبة

 املدققة  املراجعة  املصححة 
 كتابة رقًما 

    فقط ال غير                  10 األول 
 فقط ال غير  15 الثاني
 فقط ال غير  15 الثالث 
 فقط ال غير   الرابع

 فقط ال غير   املجموع 
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 أمام العبارة الخاطئة: ( Χ( أمام العبارة الصحيحة و )✓السؤال الثاني: ضعي عالمة )

 

 

 

 

 -   الطاقة:فقط من أنواع  اثنان اذكري ( ب)
1-................................................ . 
2-................................................ . 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 (        ✓)        . يابسة وماء قسمين:ى ينقسم سطح األرض إل .1

 (      ✓)          . هو تخصيص جزء من المال وحفظه للمستقبل االدخار .2

 (         ✓)       . من فوائد الخريطة تساعدنا على تحديد األماكن .3

 (       ✓)           الشكل.روية األرض ك .4

 (        ✓)        المواطن الصالح هو من يلتزم النظام.  .5

 (       ✓)         . ال يحق لي السخرية من اآلخرين بتاتاً. .6

 (       ✓)         .الجبل كتلة صخرية ولها قمة .7

 (        ✓)        . عتمد عليها االنتاجالتي ي األشياءهي الموارد  .8

 (        ✓)        . من فوائد التبادل التجاري بيع إنتاجنا الوطني مثل النفط والتمور .9

 (       ✓)         . األسرة هي أساس المجتمع .10

 (           )      الصحراوية. يزداد عدد السكان في المناطق  .11

 (         )       اإلنترنت. أتواصل مع من ال أعرفهم عند استعمال  .12

 (         )       حقيبة مرتفعة الثمن.  من حاالت ترشيد االستهالك شراء .13

15 

 

 طاقة حرارية 

 الرياح طاقة 

 ذرية طاقة / 3

 شمسية طاقة  / 4
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   اختاري اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية: الثالثالسؤال 
 

1 
 . صناعة الدواء هو :
 بيع  استهالك انتاج 

2 
 . ينتج عن حركة األرض حول محورها : 

 الشتاء الحرارة تعاقب الليل والنهار 

3 
 المسطح المائي هو أرض مغمورة: 

 بالتالل لجبالبا بالمياه

4 
 كان الناس قديماً يشترون السلع بـ: 

 لهاتفا البطاقة البنكية  السلع 

5 
 هو: اء من الصيدلية  شراء الدو

 ع بي استهالك رأس مال 

6 
 الضرورية: من السلع 

 مجوهرات ال مة والمالبس األطع السيارات الفارهة 

7 
   من الموارد البشرية: 
 رأس المال  المعلم والطبيب  المصانع

 و تداول السلع والخدمات بين الناس: ه 8
 صناعةال التبادل التجاري الموارد 

 قارات سكاناً هي قارة:قل الأ 9
 أفريقيا  أستراليا أوروبا 

 يدور القمر حول األرض .................. كل شهر  10
 مرات 6 مرة واحدة  مرات 3

 األوالد: من حقوق  11
 ا الب ربهم حسن اختيار االسم   الطاعة 

 اليابسة: أحد أشكال  12
 البحار الجبال األنهار 

 وعنوانها: يقصد به موضوع الخريطة   13
 مفتاح الخريطة  عنوان الخريطة  مقياس الرسم 

 الشهر: شكل القمر في أول يكون  14
 ر بد هالالً  محاق 

 واسعة ومفتوحة قليلة الماء والنبات: أرض  15
 سهل  ال الصحراء البحيرة

 

 الموفق ... وهللا    تمت األسئلة
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