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 / الصف السادس االبتدائً /  مادة االجتماعٌاتورقة عمل /

  ه 4443الدراسً  للعامالثانً نهاٌة الفصل الدراسً  

 

 مام العبارة الخاطئة:أمام العبارة الصحٌحة وعالمة خطأ ضع عالمه صح أ : س

 ( صح )    ةالمسؤولٌ التزام المواطن واجبات من .4

 ( صح )     االمٌن بالصادق ٌلقب الرسول كان .2

 ( صح )     الضرر إلى  ٌؤدي باألمانة االخالل .3

 ( خطأ )    اجتماعٌه اقتصادٌه مالٌه الضرائب وضائف .4

 ( صح )      لألمانة مخالفه الوطن خٌانة .5

 ( صح )     النفط اكتشاف بعد اقتصادٌا   البالد تطورت .6

 ( خطأ )   بالكفاح حافلة غٌر العزٌز عبد الملك حٌاه كانت .7

 ( صح )   سنوات 7كانت مدة حكم الملك خالد ٌرحمه هللا  .8

 ( صح )  سنه 32استغرق الملك عبد العزٌز فً توحٌد الوطن  .9

 ( خطأ )    ٪٥٢ وطنً فً المضافة القٌمة ضرٌبة .41

 ( صح )   ولد الملك سعود بن عبد العزٌز فً مدٌنة الكوٌت  .44

 ( صح )  جامعة الملك سعودامعة أنشئت فً المملكة هً جأول  .42

 ( صح )   فٌصلتم افتتاح محطة التلفزٌون   فً عهد الملك  .43

 ( صح )   تم دفن الملك فٌصل فً مقبرة العود فً الرٌاض .44

 ةــــة الـسعــودٌــــة الـعربٌـــــالمملكــ 

 لتعلٌــــــموزارة ا

 وكـــم بتبـــتعلٌللة ــاإلدارة العام

 مـدارس رٌاض الصالحٌن االهلٌــــة
  االبتدائٌةالمرحلة 



  مما ٌلً: الصحٌحة  اإلجابةر اخت-: س

 الصدق؟ انواع من-١
 الكذب(          -   األمانةعدم -   فً القول الصدق)

 تم توطٌن البادٌة فً عهد الملك /٥
 (عبد العزٌز–     خالد-     سعود)

 1بن عبد العزٌز ..................الملك عهد فً القرى ام جامعة انشئت/3
 ( خالد -      فهد -    .   سعود)

 كانت االوضاع االمنٌة تتسم بالتالً: الثانٌةولة السعودٌة الد انتهاء بعد/ ٤
 (وفرة الخٌرات  - األمنشٌوع  - . كثرة الخالفات والنزاعات)

 1فً عهد الملك  المنورة المدٌنة فً الشرٌف المصحف طباعه مجمع تم إنشاء  /٢
 (عبدالعزٌز   -    فهد   -   خالد   ) 

 -المحافظة على الدٌن مظهر من مظاهر : -٦
 (الصدق-    الغش -   -الكذب)

 الضرائب؟ انواع من-٧
 (الصداقةضرٌبة –  ضرٌبة األمانة -  ضرٌبه الدخل)

 :المواطنة ضد-٨
 االحترام(-   األمانة-    الغش)

 فً : االثار نجد  -٩
 القصور(-   المساجد-   المتاحف)

 تعنً: المواطنه-٠١
 (التطرف-    اللهو-   الصدق)

 يعتبر الملك ....................... رائد النهضت التعليميت الحديثت في المملكت  -٠٠

  (   فهـــد    -سعىد   -) خالد   

 بعد وفاة الملك عبد هللا به عبد العزيز تىلى الملك ........................... الحكم ( -٠٥

   فيصل (   - سلمان    -) فهد   

 



     

 :فً المجموعة ) ب (  بما ٌناسبهافً المجموعة ) أ (  الصحٌحة  اإلجابةصل ) أ ( س 
 

 المجموعة ) ب (  المجموعة ) أ ( 
  4 التارٌخٌةالعلم الذي ٌعنى بالمواقع   .4

 زعبد العزٌالملك 
من  الدولةهً المال الذي تحصل علٌه   .2

 والشركاتاالشخاص او المؤسسات 
3  

 األمانة
وتشمل القٌام  الحمٌدةمن االخالق   .3

 كمل وجهأجبات على ابالو
2  

 الضرٌبة
 اآلثار 4 الحرمٌن الشرٌفٌن فً عهد ةبدأت توسع  .4

 

    اكتب الكلمات التالٌة فً الفراغات المناسبة مما ٌأتً  السؤال الثالث ) ب (

  / السكان   / الحجاز / خالد بن عبد العزٌز    / الرٌاض     هـ4354/ 

 األحساء /  الفلسطٌنٌة /  / المواطن 

    4354          المملكة العربٌة السعودٌة عامسمً وطنً  .4

 الرٌاض     ولد الملك فٌصل بن عبد العزٌز فً مدٌنة .2

 خالد بن عبد العزٌز  أنشئت جامعة أم القرى فً عهد الملك  .3

ا فً منطقة .4  الحجاز   كان مقر مدٌرٌة المعارف قدٌم 

 1و البضائع      السكان    تم مد سكة حدٌد بٌن الرٌاض و الدمام لتسهٌل حركة .5

 المواطن       التعلٌم و الصحة من حقوق .6

 الفلسطٌنٌة ساندت المملكة العربٌة السعودٌة القضٌة  .7

 األحساء  أنشأ الملك فٌصل مشروع الري و الصرف فً .8

  


