
 

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                                  
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 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

 مكتب التعليم بغرب الرياض

 

 الرابعلطالب الصف ( 2رقم ) جتريبي  اختبار

 -( أمام العبارة اخلاطئة فيما يلي:×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√)السؤال األول : ضع عالمة 

 (  √  )   أتعلم من دراسة الجغرافيا أين هو؟ ما هو؟                                 .1
 (  √  )  .              دراسة الماضي لالستفادة منه في الحاضر والمستقبلالتاريخ هو  .2

 (  ×)     من المصادر الثانوية : اآلثار والمعالم القديمة.                            .3

 (  √  )             الحركة :هي انتقال الناس ونقل البضائع من مكان إلى آخر.             .4

 (  ×)     يعتبر الشمال الشرقي من الجهات األصلية.                               .5

 (  √  )        المنتج : هو الشخص الذي يصنع  البضائع أو يوفر الخدمات.      .6

 (  ×)       من أمثلة الترشيد : شراء سلع دون حاجة إليها                          .7

 -اجلمل اآلتية مبا هو مناسب مما بني القوسني :السؤال الثاني: أكمل 

 الخاليا الشمسية(  -اآلثار  -المصانع  –أتجنب نشرها وال أصدقها  -النفط  –المياه والتربة  –تنفيذية  -الجلد والورق  –) الغابات واألشجار  

 من األدلة المهمة للتاريخ . اآلثار -2      الجلد والورقكان الناس قديما يكتبون على  -1

 .  الغابات واألشجارمن أمثلة الغطاء النباتي :  -4  أتجنب نشرها وال أصدقها العمل الصحيح عند سماع اإلشاعة -3

 تنفيذية سلطة يعتبر مجلس الوزراء -6    المياه والتربةمن الموارد الطبيعية  -5
 المصانعمن أمثلة رأس المال  -8  الشمسية الخاليانحصل على الكهرباء من الشمس باستخدام  -7
 إلى دول العالم. النفطتصدر المملكة العربية السعودية  -9

 -أكمل العبارات التالية مبا هو مناسب: السؤال الرابع : 

   الغربي الجنوبو،   الشرقي الجنوبو،   الغربي الشمالو،    الشمال الشرقي  هي الفرعية الجهات  -1
   الحاضر والمستقبل في منه لالستفادة  الماضي دراسة هو التاريخ -2

  يدرس الماضي ويكتب عنه المؤرخ هو الشخص الذي  -3

   ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء هو -4

   بشرية و،   طبيعية:  الجغرافيا نوعان -5

   الفارهة السيارات مثل ضرورية غير وسلع  الخبز:  من أنواع السلع : سلع ضرورية مثل -6

 -الثالث: صل من العمود )أ( مبا يناسبه من العمود )ب( :السؤال 

 ) ب (         ) أ (
 األحداث التاريخية لكتابة   من أنواع اإلنتاج غير المحسوس ) غير مادي(

 التعليم والعالج  يستخدمون الورق والجلد والخشب والحجركان الناس 
 صناعة السيارات  الكتب التي ألفت في الوقت الحاضر
 المصادر الثانوية  من أنواع اإلنتاج المادي المحسوس

 النظام الذي يدار به الوطن  من أمثلة االدخار
 توفير جزء من المال وحفظه للمستقبل  الحكومة

 


