
 

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 الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://www.almanahj.com/sa/4social2                   

* 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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الدراسي         الفصل ـ البتدائي الرابع الصف منهج على أسئلة
هـ 1441الثاني 

يلي      : 1س مما الصحيح الجواب اختر

ـــ      )     1 الهضبة ـــ الجبل وأشجار مزارع بها أرضخصبة ـــالواحة ـ
الجزيرة (

قمـة      ) 2 ولهـا مرتفعـة صخريـة كتلـة الواحـةـــ     الجبلــ ــــ الهضبـة ـــ
الجزيرة (

ــــشبه        )   3 الواحـة الجهاـت جميـع مـن بالماـء محاطـة يابسـة أرـض ــ
ــــ   الهضبة   (الجزيرةالجزيرة ـــ

ــ      )   4 ـ الجبـل ومنبسطـة وواسعـة قليل مرتفعـة أرـض ـــ الهضبةــ
الجزيرة   (  ــــ الواحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

التالية    : 2س العبارات صحح

الكوكـبالول        1 وتعـد الشمسيـة المجموعـة كواكـب أحـد الرـض ــ
للشمس  .  قربا

.......................................................... الكوكب# 
الثالث............................

الشمالية         . 2 وأمريكا إفريقيا قارتي بين الهندي المحيط يقع ـ

......................................... وأستراليا#...............................................
....

الربعة          . 3 الفصول تعاقب محورها الرضحول دوران عن ينتج ـ

حول#.................................
الشمس...................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

التالية    :3س العبارات أكمل

1............................ ............. و     الجبل ــ اليابسة ــ أشكال ــ من ــ ـ
............. الهضبة.......



2..........  ....... و     ــالخريطة عنوانـ ــ الخريطةـ ــ عناصرـ ــ منـ ــ ــ
 ....... الخريطة..............  مفتاح

3  ........ ....... وأصغرها      آسيا مساحةــ العالمــ قاراتــ أكبرــ ـــ
 ............. أستراليا ...... مساحة

4..... ... البحار         المحيطاـتو الرـض سطـح علـى الماـء أشكاـل مـن ــ
................ النهار.... و

5 ........... ....... وحركة      محورها حولـ حركةـ حركتانـ للرضـ ــ
..... الشمس ..... حول

(4س (      ) (    / خطأ  وعلمـة ـ، الصحيحـة العبارـة أماـم صح علمـة ضـع
الخاطئة   : العبارة أمام

ــالعالم      1 ــ قارات ــ ــ كل ــ ــ في ــ الناســ ــ يعيشــ ــ ــ ـ
  (خطأ)   

أستراليا         2 قارـة سكانـا وأقلهـا آسيـا قارـة سكانـا القاراـت أكثـر ــ
صح)      (

ــالساحلية      3 المناطقـ ــ فيـ ــ السكانـ ــ عددـ ــ يزدادـ ــ ــ
صح)      ( 

وأعاليــالجبال       4 الصحاريــ فيــ السكانــ ــ عدد ــ يزداد ــ ـ
خطأ  ()  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ  

بالترتيب     .5س الربعة الفصول اكتب

1  .................. الشتاء................ ............2ـ الربيع ........... ـ

3   ................. الصيف............ ............. 4ـ الخريف........... ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



المناسب         :6س مكانها في كلمة كل بوضع العبارات أكمل

القمر  القمرية محاقخسوف كسوفالسنة
الشمس

شهرالقمربدراهلل

مضيءـــبذاته       1 غيرـــ حولهاـــ يدورـــ للرضـــ تابعـــ ــــ
.................. القمر...............

ــكل      2 ــ مرة ــ ــ الرض ــ ــ حول ــ ــ القمر ــ ــ يدور ــ ــ ـ
 ......................... شهر...................

3   ....... ..... منتصف       فـي ثـم هلل الشهـر أوـل فـي القمـر يكوـن ــ
......... .......    ..... محاق ..... يكون يختفي وعندما بدرا الشهر

4     .........  ....... القمر  يأخذهـا التيـ المدةـ هيـ القمرية السنةـ ــ
الرض   . حول للدوران

5      ....... جزـءمن .........  عـن الشمـس ضوـء احتجاـب كسوـفالشمس ــ
الرض .

6.      .......... القمـر .......  الشمسعن ضوء احتجاب القمر خسوف ـ

( 7س (      ) أمام   ) خطأ وعلمة ، الصحيحة العبارة أمام صح علمة ضع
الخاطئة  : العبارة

مـنأجل         ـ 1 النساـن ابتكرهـا التـي الوسائـل أحدـث مـن الخريطـة تعـد
صح   )    ( الطبيعة مظاهر معرفة

ومواقعها      2 ــ الماكن ــ تحديد علىــ ــ الخريطة ــ تساعدنا ــ ـ
صح)     ( 

الجنوب       3 ــ اتجاه ــ يحدد ــ الخريطة فيــ ــ التجاه ــ تحديد ــ ـ
خطأ)     ( 



ــالرقميــة       4 الخريطةـ ــ أمثلةـ ــ منـ إيرثـــ ــ جوجلـ يعدـــ ــ ــ
صح)      (  

خارج          5 أدرـج مـا إلـى تشيـر وألواـن رموـز هـو الخريطـة مفتاـح ــ
خطأ             )      ( الخريطة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( 8س (     ) بوضع      ) أ القائمـة فقراـت يناسـب مـا ب القائمـة مـن اختـر
المناسب    : المكان في الرقم

) أ ) (الرقمالقائمة ب ) القائمة
صــالـح  1 مـدائن سكاكا5ـ

ديلمـون 2 وادي    4ـ الرياـضقرب منطقة في
الدواسر

حمى   3 بئر نجــران 3ـ في

الفاو 4 المنطقة   2ـ فيـ القطيفـ فيـ
الشرقية 

الرجاجيل  5 أعمدة العل  1ـ في

المنورة    المدينــة في

   

 


