
 

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


 للتعليم بمنطقة الرياضاإلدارة العامة 

 مكتب التعليم بغرب الرياض

 

 لطالب الصف الرابع( 1رقم ) جتريبي  اختبار

 السؤال األول : أكمل األسئلة األتية.
 للتاريخ.0 األوليةمن المصادر  األثار/ 1

  الماضي لالستفادة منه في الحاضر والمستقبل هو دراسة التاريخ/2

 حتى ال يصدقه أحد .ما هدف المشركين من هذه اإلشاعة؟ - علي  وسل  أن  شاعر ووكاهن المشركون عن النبي صلى هللا/" أشاع 3

 من يدرس الماضي ويكتب عنه هوالمؤرخ /4

 ثانوية ومصادر أولية /تنقس  األدلة التي يبحث عنها المؤرخون إلى مصادر5

  دون التثبت من صحته هي نقل الكال  اإلشاعة/ 6

 يعيش فيه اإلنسان ويوثر فيه ويتأثر بهالمكان الذي  هي البيئة /7

 الجنوب الغربيو الجنوب الشرقيو  الشمال الغربيو  الشمال الشرقي /الجهات الفرعية هي8

  الذي يدرس الجغرافيا هو الجغرافي /9

  المادة القادرة على تحريك اآلالت والمعدات هي الطاقة/10

  والمتجددة والذرية  النفطية/من أنواع الطاقة 11

  ملكي /نظا  الحك  في المملكة هو14     حياتهفي  / السلع هي ما يحتاج إلي  اإلنسان ويستهلك 12

 العهد ولي / ينوب عن الملك في رئاسة مجلس الوزراء15   الوزراء/يمثل السلطة التنفيذية في حكومتي مجلس 13

 السؤال الثاني: اخرت اإلجابة الصحيحة من اخليارات املعطاة.

 الدراسات ( فرع من -بار اآل ربناء الجسور ووحف - انتقال اإلنسان وونقل البضائع)  ما التعريف الصحيح للحركة /1

 ( الشمال الغربي -الجنوب الغربي    -الجنوب الشرقي     -   الشمال)      .   / من الجهات األساسية2

 ( بائع    -   مستهلك   -منتج       -رأس مال     )          الشخص الذي يشتري الدواء من الصيدلية هو./ 4

 ( التمويل البنكي  -الطاقة البنكية    -االنترنت    -   السلع ) / كان الناس قديما يشترون السلع ب..............5

 . السؤال الثالث: صحح الكلمة التي حتتها خط مبا يناسبها من الكلمات
 (..........الخبز .........)هةرالسيارات الفا/ من السلع الضرورية 1

 .(صناعة السيارات ..)    .  التعلي /من أنواع اإلنتاج المحسوس 2

 ....(المعادن..)...  السيارات.من الموارد الطبيعية /3

 -اخلاطئة يف ما يلي :( أمام اإلجابة ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√ ضع عالمة )السؤال الرابع: 

 (X    )     / عند سماع اإلشاعة فإنني اقو  بنشرها كي أعرف حقيقتها 2 (   )     للملك والوزراء تكون البيعة/ 1

 ( X    )      يعد المعل  من أه  عناصر رأس المال / 4  (  X     )       مجلس الوزراءولي العهد يرأس / 3

   -صناعة السيارات   -الخبز   


