
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف اختبار دراسات اجتماعية الدور األول

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف السادس ⇦ اجتماعيات ⇦ الفصل الثاني

الملف اختبار دراسات اجتماعية الدور األول

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف السادس ⇦ اجتماعيات ⇦ الفصل الثاني

المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة اجتماعيات في الفصل الثاني

تحميل كتاب الطالب 1

توزيع اجتماعيات 6 2

أوراق عمل 6 3

اختبار وحدة المملكة العربية السعودية 4

أوراق عمل لكامل المنهج 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



1 

 

 

  لعام ا
       ختبار مادة الدراسات االجتماعية للصف السادس االبتدائ 
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 امام اإلجابة الخاطئة : ( ×)امام اإلجابات الصحيحة وعالمة ( √)         ضع  عالمة 

 ( )   يتمتع مواطنو المملكة العربية السعودية بكامل حقوقهم  .1
  القول نقل الكالم دون التأكد منه  .2

                                 من أنواع الصدق ف 
                     ( ) 

  وطنه التعليم والصحة  .3
                      من حقوق المواطن ف 
                       ( ) 

 ( )    من طرق المحافظة عىل اآلثار العبث بها ونقلها  .4
  المتاحف واألماكن التاريخية  .5

                            توجد اآلثار ف 
                    ( ) 

 ( )      اآلخرين من فوائد الصدق كسب ثقة  .6
ة الخالفات الثانيةاألوضاع بعد انتهاء الدولة السعودية  تتسم .7  ( )                     بالظلم وكث 
 ( )                                                  من أهم اعمال الملك عبدهللا آل سعود توطي   البادية .8
 ( )    اهتمام جميع حكام المملكة العربية السعودية بالتعليم وتطويره .9
 ( )            عاما   13                        يصل بن عبد العزيز حوال  فدام حكم الملك  .10
  ( )   واالخالق                                              المواطنة ه  انتماء االنسان لوطنه عىل أساس القيم  .11

 ( )    هو صحيح                                     دق هو قول الحقيقة دون تغث  وفعل ما الص .12

  

                                   اختاري اإلجابات الصحيحة فيما يل  : 

  وطن    1
        من اآلثار الموجودة ف 
                     
اء  االهرامات   العال         البث 

2   
  تكون المواطنة وحب الوطن ف 
                           

وير  الغش قول الصدق            الث  
 الذي يهتم بعلم اآلثار والتنقيب عنها هو  3

   عالم اآلثار  المؤرخ 
  الجغراف 
         

                                                 ه  األماكن الن   تعرض فيها االثار وقصصها التاريخية 4
 المالعب  المتاحف  المستشفيات  

5   
  تبلغ نسبة القيمة المضافة ف 
        وطن                              

15% 30% 25 % 
 األمانة تحقق للوطن والمواطن  6

 األمن  الغالء  الفساد 
7   

  ولد الملك عبد العزيز آل سعود ف 
                                

 الطائف  الرياض   مكة 
  توحيد المملكة حوال   8

                      قض  الملك عبد العزيز آل سعود ف 
                                

       عاما   25       عاما   40       عاما   32
 يوافق توحيد المملكة العربية السعودية  9

        سبتمث   25        سبتمث   23        سبتمث   24

12

 

12

 

 السؤال األول: 

  السؤال 
  الثائ 
       : 
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10   
  ولد الملك سعود بن عبد العزيز ف 
                                

 سوريا  مرص  الكويت 
  عهد  11

      افتتاح ميناء جدة اإلسالم  كان ف 
                               

 الملك فيصل  الملك عبد هللا  الملك خالد 
   ف                                 أنش   مجمع الملك فهد لطباعة المصح 12

يف ف    الش 
          

 المدينة المنورة الطائف  الرياض 
 

   

                                            أكمل  الفراغات باإلجابات الصحيحة فيما يل  : 

 غادر الملك عبد العزيز الرياض ال ...................................   .1

  عهد الملك ..................................... ابتعاث الطالب  .2
                                                  للخارج للدراسة كان ف 
                      

  مدينة  .3
  الملك فهد ف 

        توف 
              

ة ...........................        مقث 
                                    ..................... ودفن ف 
                              

 من مظاهر األمانة.......................................  .4

ائب ......................................  .5                                                          من أنواع الرص 

 من واجبات المواطن ..................................  .6

 السؤال الرابع : 

  المجموعة )ب( باستعمال األرقام : 
                                 صل  عبارات المجموعة )أ( بما يناسبها ف 
                                        

 ب  أ م

ائب  1  الدمام                     تتول تحصيل الرص 

2   
  توف 
       

  الملك سعود ف 
 الملك فهد آل سعود               

 اآلثار  اصدر عدد من األنظمة اإلدارية  3

  مدينة  4
        اكتشاف أول بث  ف 
 دولة اليونان                   

 األمن                                       العلم الذي يعتن   بالمواقع التاريخية  5

يبة والجمارك  من حقوق المواطن  6                               هيئة الزكاة والرص 
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 : الثالثالسؤال 

 : لرابعاالسؤال 
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 السؤال الخامس : 

                             أجين   عل ما هو مطلوب منك : 

   من أنواع الصدق :  / 1

 .................... ................ ....... و ... ........ ............................ 

   كيف نحافظ عل اآلثار ؟   / 2

 ...... ..................................... ................................................... 

 اذكري اثنان من صفات الملك عبد العزيز  / 3

1-  ......................................................... 

2-  ............ ............................................. 

 اذكري اثنان من حكام المملكة العربية السعودية  / 4

 .................... ................ ....... و ... .......... ............................ 

 

 

 تمت األسئلة

 وهللا الموفق ...  

 

 

 معلمة المادة : نورا العمري 
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