
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

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

                  https://almanahj.com/sa/5social                   

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

      

                  https://www.almanahj.com/sa/5social2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 الـمـملــكــة الــعــربـٌــة الـســعــودٌــة

وزارة الــتــعـــلــٌـــم 
  ..........إدارة التعلٌم بمحافظة

 .........................مدارس 
 هـ1441الفصل الثانً                                                               للعام الدراسً  (1)االختبار القصٌر رقم 

 الدراسات االجتماعٌة : الخامس                    المادة : الصف : ...............................                اسم الطالب 
 

 

 (درجتان): اختر الجواب الصحيح : السؤال األول 

 : ـ تزداد الكثافة السكانية في   1

 أ ـ الجبال                     ب ـ الهضاب                    ج ـ السهول                   دـ الصحاري  

 : ـ من العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان  2

 أ ـ التضارٌس              ب ـ المٌاه                      ج ـ المناخ                  د ـ النشاط االقتصادي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (درجتان). علل ما يلي : السؤال الثاني 

 .ـ ارتفاع الكثافة السكانٌة فً مدٌنة الرٌاض 1

 ...................................................................................................................# 

 .ـ تفاوت توزٌع السكان على سطح الكرة األرضٌة 2

...................................................................................................................# 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (درجتان): أكمل العبارات التاليـة : السؤال الثالث 

 ...................... ..................................................... .ـ من عناصر الخرٌطة األساسٌة  1

 ............................................................ . ـ تطورت الخرٌطة فً عصرنا الحاضر لتصبح 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (4)أمام العبارة الخاطئة  (خطأ)أمام العبارة الصحٌحة ، وعالمة  (صح)ضع عالمة : السؤال الرابع 

 (    )ـ تزداد الكثافة السكانٌة فً الجبال الشاهقة والصحاري الجافة                                     1

  (   )ـ بناء المدن الصناعٌة فً وطنً أدى إلى جذب السكان                                            2

  (    )ـ تعد موارد المٌاه العذبة عامل طرد للسكان                                                        3

 (   )ـ للحروب تأثٌر مباشر فً توزٌع السكان                                                           4
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