
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/5social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                              

      

                  https://www.almanahj.com/sa/5social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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                المملكة العربية السعودية              

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم ب

 مدرسة  

 

 

  

 ( أمام العبارات الخاطئة فيما يلي :  xأمام العبارات الصحيحة وعالمة ) (  √ضعي عالمة  )  السؤال األول :

 تعد موارد المياه العذبة عامل طرد للسكان .   ]      [ /1

 للحروب تأثير مباشر في توزيع السكان .   ]      [ /2

 بناء المدن الصناعية في وطني أدى إلى جذب أعداد كبيرة من السكان .   ]       [ /3

 

 الكرة األرضية : عللي / سبب زيادة الكثافة السكانية في النصف الشمالي من  السؤال الثاني :

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

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات التالية :   السؤال الثالث:

 من العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع السكان : /1

 _  النشاط السياسي [  االقتصادي]  التضاريس   _   النشاط 

 تقل الكثافة السكانية في المناطق :  /2

 ]  السهلية  _    القطبية   _    الساحلية [

 

 صنف الموارد الطبيعية اآلتية حسب الجدول التالي :    السؤال الرابع :

                                                                                                                                                

 

 
 موارد طبيعية متجددة

 
 موارد طبيعية غير متجددة

  

  

 

 الرياح النفط النباتات الحديد

 اختبار وحدة ]الخرائط والسكان[ للصف الخامس االبتدائي 

 المادة : الدراسات االجتماعية والمواطنة

 هـ1441الفصل الدراسي الثاني لعام

 .....................................................................        الصف / ............................................اسم الطالب /ة 



 

 
 )درجتان( اختر الجواب الصحيح : السؤال األول :

 :   تزداد الكثافة السكانية في ـ 1
                   السهولج ـ                     الهضابب ـ                      الجبالأ ـ 
  الصحاري دـ 

 :   من العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكانـ 2
د                   المناخج ـ                       المياهب ـ               التضاريسأ ـ 
  النشاط االقتصاديـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )درجتان( . ما يليعلل السؤال الثاني : 
 ارتفاع الكثافة السكانية في مدينة الرياض .ـ 1

...........................................................................................#
........................  

 تفاوت توزيع السكان على سطح الكرة األرضية .ـ 2

...........................................................................................#
........................ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )درجتان(السؤال الثالث : أكمل العبارات التاليـة : 
 ألساسية  ......................من عناصر الخريطة اـ 1

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

تطورت الخريطة في عصرنا الحاضر لتصبح ـ 2
............................................................ .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ 



ضع عالمة )صح( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )خطأ( أمام السؤال الرابع : 
 (4العبارة الخاطئة )

                                    تزداد الكثافة السكانية في الجبال الشاهقة والصحاري الجافة ـ 1
   ( ) 

                                            بناء المدن الصناعية في وطني أدى إلى جذب السكانـ 2
  (  ) 

                                          تعد موارد المياه العذبة عامل طرد للسكان              ـ 3
   (  ) 

                                             للحروب تأثير مباشر في توزيع السكان              ـ 4
  ( ) 

 

 
 

 


