
 

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 مبنطقة 
الرياض

 مكتب التعليم بغرب الرياض

 نًبدح االختًبعيبد (4رقى ) اختجبر تدريجي

 

 

 
 

 
 

 -( أيبو انعجبرح انخبطئخ فيًب يهي:×( أيبو انعجبرح انصحيحخ وعاليخ )√انسؤال األول : ضع عاليخ )

 )    (                      ؟اَفقكٍف أػًم ؟ وكٍف  االقتصبدأتؼهى يٍ دساست  .1
 )    (         .              سًبع اإلشبػت: أخبش بهب جًٍغ انُبسانؼًم انصحٍح ػُذ  .2

 )    (              .  به وٌؤثش فٍه انبٍئت هً انًكبٌ انً ٌؼٍش فٍه اإلَسبٌ فٍتأثش .3

 )    (                                           أقطغ األشجبس ؛ إلشؼبل انُبس وال أنتزو ببنُظبو .4

 )    (   انحٍىاَبث انبشٌت انًؼشوفت فً انًًهكت: انًُش انؼشبً وانغزال.يٍ أيثهت  .5

 )    (                         اختٍبس انحقٍبت راث انسؼش األقم.يٍ أيثهت انتششٍذ :  .6

 انسؤال انثبني :

 

 

 
 

 -: أكًم اندًم اآلتيخ ثًب هو ينبست يًب ثين انقوسين :انثبنثانسؤال 

 (انتبريخ -اندنوة انشرقي  –انًصبدر األونيخ  –انًنتح  –انًحًيخ  –انتصحر  –انطجيعخ ) 

 ................... هى دساست انًبضً نالستفبدة يُه فً انحبضش وانًستقبم. -1

 تؼتبش انجببل يٍ انجغشافٍب ................  -3 ................... يٍ انجهبث انفشػٍت. -2

 .........اَثبس تؼتبش يٍ ...........انصىس و -4

 انخذيبث. ................. هى انشخص انزي ٌصُغ انبضبئغ أو ٌىفش  -5

 تحذد انذونت يكبَب طبٍؼٍب يٍ األسض نهًحبفظت ػهٍه تسًى ..................... -6

 .................. هى تحىل األساضً انخصبت إنى أساضً صحشاوٌت بًشوس انزيٍ. -7

 -ينبسجه ين انعًود )ة( : صم ين انعًود )أ( ثًب: انراثعانسؤال 
 يثم إنتبج انتًور وصنبعخ انسيبراد  انسهع غير انضروريخ

 يهكي  نظبو انحكى

 انسيبراد انفبرهخ وانًدوهراد  حكويخ

 نظبو انحكى وانسهطبد  خغرافيب

 يثم انتضبريس وانخرائط  إنتبج يبدي ) يحسوس(

 


