
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  
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 الوحدة األولى  
 -أكمل العبارات التالية :  -السؤال األول :  

 .......................................ىـــيسمى أخو أب-1

 ...........................................و .....................................و ...................................رة من ــتتكون األس-2

 .......................................... وأسرة........ .........................ن من األسر أسرةــييوجد نوع-3

 ...........................................الكبار بــ أخوتيأعامل -4

 ...............................................  تسمى أمــــــيوالدة -5

 ............................................و .........................................و .......................................  ونات المجتمعــمن مك -6

 ......................................... فيالجماعة  ةصال نؤدي -7

 .....................................................و ............................................على  بتربيتي وأمــــيى ــــقام أب-8

 األب واألم واألوالد هــي ............................................-9

 منزليم الذين يسكنون بالقرب من ــه......................................... -10

حيح وعالمة خطأ أمام التصرف  السؤال الثانى : ضع عالمة صح أمام التصرف الص

 الخطأ:

 (           )                           إلقاء النفايات أمام منزل الجيران                -1

 (            )                          ث بممتلكات المدرسة                  ـعدم العب -2

 (              )                          زيارة المريض                                     -3

 (                )                                                        أخوتيمع  أتشاجر -4
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 (               )                       الهدوء فى المسجد وعدم اللعب                  -5

 (         )                                 زيارة األقارب وحضور مناسبتهم           -6

 (             )                         مساعدة كبار السن                                 -7

 (            )                             الحديقة                      فيإلقاء النفايات   -8

 (            )                                             إكرام الجيران                    -9

 (             )                       احترام الوالدين وحبهم                         -10

 السؤال الثالث : اكتب ما يدل عليه الحديثان الشريفان :

 يوم اآلخر فليصل رحمه "ى هللا وعليه وسلم " من كان يؤمن باهلل والــقال رسول هللا صل -1

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

 

 من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره " ى هللا وعليه وسلم "ــقال رسول هللا صل -2

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

 كتب دور ووظيفة كال من :السؤال الرابع : ا

 جد:ـــالمس -1

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

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

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

 األب: -2

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

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

 األم: -3

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

.............................. ............................................................ 
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 الوحدة الثانية
 ما يلى:  أكمل:  األولالسؤال 

 

 .......................................العالم فيارات ـــعدد الق (1

 ....................................هيارات مساحة ـــاصغر الق (2

 .................................و ....................................و ...................................و .................................هي األربعةول ــالفص (3

 ساعة......................ول نفسها كل ـــح األرضتدور  (4

 .......................................قارة فئعودية ــلكة العربية الســتقع المم (5

 من عناصر الخارطة وفيه رأس السهم يدل على جهة الشمال ........................................ (6

 ..................................................................................................................................................حيرة هىـــالب (7

 ...................العالم فيطات ـــعدد المحي (8

 ......................................و ..................................يقع الشمال الشرقى بين جهتين اصليتين هما (9

 ........................................د الجهات االصلية نهارا بواسطةنحد (10

 ......................................فصل  فييتساقط المطر  (11

 تمد االرض بالحرارة............................................. (12

 .................................................البحار والخلجان واالنهار من اشكال  (13

 ..............................................قمة أعالهاكتلة صخرية مرتفعة عما حولها فى  (14

 ......................................و ...................................و .................................و ..................................هي األصليةالجهات  (15

 .......................................اى وقت بواسطة فينحدد الجهات االصلية  (16

 ......................................................................................................................................................................هيارطة ـالخ (17

 ...................................................................................................................... إشكال والسهل من  ةالجبل والهضب (18

 ..............................و ............................. أصليتينيقع الجنوب الغربى بين جهتين  (19

 .............................................هيجزء من اليابسة محاطة بالمياه من ثالث جهات  (20

 

 : اختر االجابة الصحيحة فيما يلى:  الثانيالسؤال  
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 تشرق الشمس من: (1

 *الشمال                             *الغرب  *الشرق                                  

 احة هو اكبر المحيطات مس (2

 *االطلسى                            *الهادى     *الهندى                               

 البوصلة شكلها : (3

 *مثلث                                 *مربع                       كروي*              

 هى تمثيل لسطح االرض او جزء منه على سطح مستوى هى: (4

 *الخارطة                             *الصورة      *المخطط                             

 عدد الجهات االصلية : (5

                 *4                          *5                                       *6 

 نحدد الجهات نهارا بواسطة: (6

 البوصلة                           * النجوم*         * الشمس                           

 الجنوب الشرقى يقع بين : (7

 *الشمال والشرق             *الجنوب والشرق                  *الجوب والغرب             

 الفصل الذى ترتفع فيه درجة الحرارة : (8

 * الصيف              الخريف              *       *الشتاء                                

 داخل فى اليابسة: الماءجزء من  (9

 * الخليج  جزيرة                          *البحيرة                         * ال        

 االرض شكلها : (10

 *مربع  وى                              *كر         * مثلث                               

 هى: ةمستويارض واسع  (11

 *السهل                                 الوادي*      *الجبل                                 

 

 اكبر القارات هى : (12
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 الشمالية  أمريكاسيا                                   *آ*                         إفريقيا*            

  : مساحة واسعة من اليابسة محاطة بالماء هى (13

 *القارة          *الجبل                                 *المحيط                           

 حو الشمس كل : األرضتدور  (14

 يوم537*            يوم                   365*        يوم            553*            

 

 والفرعية:  ليةاألصالجهات   التاليالسؤال الثالث :  اكتب على الشكل  
 

 
 

 
السؤال الرابع: امامك خريطة للمحاصيل الزراعية فى المملكة اكتب فى المربعات  

 عناصر الخارطة 
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 السؤال الخامس : قارن بين فصل الصيف والشتاء فى الجدول التالى:
 

 

وجه  
 المقارنة

 الشتاء الصيف

 

 الحرارة

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

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

 

 السماء

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

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

 

 رالمط

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

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

 

 السؤال السادس : ضع عالمة صح وعالمة خطأ امام العبارات التالية:
 

 )           (             الجزء المقابل من االرض للشمس يوجد به النهار        -1

 )           (                ت              المحيط المتجمد الشمالى اصغر المحيطا -2
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 (       )                   فصل الربيع ترتفع به درجة الحرارة                       -3

 (       )                   الجهة االصلية هى الواقعة بين جهتين فرعيتين         -4

 (      )                                    العنوان احد عناصر الخارطة                -5

 )           (          البحر هو منخفض من االرض تجرى فيه الماء العذبة     -6

 )           (              اء                            غر من المصمساحة اليابسة ا -7

 )           (                          اليابسة                         إشكال السهل من  -8

 )           (               تغرب منها الشمس هى الشرق              التيالجهة  -9

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 الوحدة الثالثة

 أكمل العبارات التالية:  :  األولالسؤال 

 أن يسجد آلدم ) عليه السالم(.......................................رفض  -1

 آلدم ) عليه السالم (.........................................أمر هللا تعالى المالئكة أن  -2

 ......................................هيكان يعمل بها سيدنا نوح ) عليه السالم ( التيالمهنة  -3

 ........................................... سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم ) عليه السالم (ببناءأمر هللا -4

 ........................................ولد موسى ) عليه السالم ( في -5

 السالم( هو الكتاب الذي أنزله هللا تعالى على عيسي ) عليه ............................................ -6

 : أرتب األنبياء  ) عليهم السالم ( حسب التسلسل الزمني لبعثتهم :  الثانيالسؤال 

 

 آدم   ( عليهم السالم     -عيسي         -إبراهيم         -موسي        -) نوح                        

.......................................................................................................................................................................................................................... 
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 المكان المناسب :  فيالسؤال الثالث : ضع كل كلمة مما يلي  

 ( عليهم السالم   إبراهيم     -عيسي         -  إبراهيم       -موسي        -) نوح                  

 ) عليه السالم( الكعبة ...................................................بني -1

 ) عليه السالم( السفينة ................................................صنع -2

 بناء الكعبة فيه السالم( والده ) علي ...............................................ساعد -3

 ) عليه السالم( إلى فرعون يدعوه إلى عبادة هللا وحده ........................................أرسل هللا -4

 ) عليه السالم( من غير أب .....................................................ولد -5

 

 بالنجاح والتوفيق تمنياتيمع  
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