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 هـ 1444االبتدائي لعام  الرابعمادة الدراسات االجتماعية للصف  أعمال السنة لاختبار 

 

   ..........................  الصف :   اسم الطالبة : ................................................
 
 

 

 

ن الخيارات التالية: اختاري اإلجابات الصحيحة     من بي 
 الفنون الشعبية تعتبر مكون من  مكونات:  1

 الوطن ج _ الرموز الوطنية ب_  الثقافة الوطنية -أ
 نظام الحكم في المملكة العربية السعودية نظام :  2

 
 دستوري ج_  ملكيب_  أميري أ_ 

 :   مدينة  عاصمة المملكة العربية السعودية هي  3

 الطائف ج_  الرياضب_  مكة المكرمة أ_ 
  يسمى :  رس الماضي ،ويكتب عنههو الشخص الذي يد  4

 السياسيج_  الجغرافيب_  خالمؤرأ_ 
 علم وطني لونه :  5

 خضر أج_    أزرقب_  أحمر أ_  
 :  من عناصر الجغرافيا 6

 الهوية  ج_  الموقع  ب_  االنتاج أ_ 

 :   متى حدث من أسئلة  7
 الجغرافياج_  الرياضيات ب_  التاريخأ_ 

 :  يقع المسجد الحرام في  8
 المدينة المنورة ج_   الطائفب_  مكة المكرمة أ_ 

 : عة األرض التي ننتمي إليها و بقه 9
 الهوية ج_  الوطن ب_    حكومةال أ_

 رمز الدولة وهويتها ، نراه مرفوعاً على الميادين والمدارس والوزارات والسفارات: 10

   العلمج_  النشيد الوطنيب_  الشعار الوطنيأ_ 

 هـ 1444التاريخ :            /             / 

 األول الفصل الدراسي / 

 المادة : الدراسات االجتماعية 

 السؤال األول  

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة  

 االبتدائية 



                                       

                                                                                           

أمام العبارة الخاطئة    )  أمام العبارة الصحيحة  وعالمة ) ✓ )  ضع عالمة )أ (  
 فيما يلي : 

 
 عبارة ال

 
 العالمة

 
 . لدراسات االجتماعية الرياضياتمن فروع ا (1

 

 
 . رجل األمنعمل يشبه عمل المؤرخ  (2

 

 
 .عالموطني المملكة العربية السعودية في قلب اليقع  (3

 

 
 ودي ال ينكس أبداً.العلم السع (4

 

 
 ( ضعي الكلمة المناسبة  في الفراغ المناسب :ب 
 لتاريخ بتمبر   _  الحكومة   _   ا س23شعار الوطني    _    ال
 ...............................   دراسة أحداث الماضي وتفسيرهاهو /  1
 فق اليوم الوطني السعودي ........................... في كل عام. / يوا2
 .................. هو النظام الذي يدار به الوطن .............. / 3
 ز الوطنية في المملكة العربية السعودية................................ و/ من الرم4
 

 

 الستعانة باألرقام: صل بين الصورة والوصف المناسب لها با  (   ج

 

  الثاني السؤال  

 معلمة المادة :  

 رمز الحق -1

 نماءرمز ال -2


