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.قم بتكرار هذا النموذج وابدأ في استخدامه كنموذج خاص بك قم بتكرارها

الدراسات ا��جتماعية اختبار نهائي 
رابع ابتدائي الفصل الدرا�� الثاني



مطلوب *

.1 * ا��سم

أدخل إجابتك

 * .. أهمية شبه الجزيره العربيه انها مهبط الوحي
(نقطة واحدة)

2.

صواب

خطأ
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 * .. كانت سيده في قومها
(نقطة واحدة)

3.

خديجه بنت خويلد

عائشه بنت الصديق

أسماء بنت أبي بكر

 * ... قبلة المسلمين فلسطين
(نقطة واحدة)

4.

صواب

خطأ

 * .. تقع أعمدة الرجاجيل في
(نقطة واحدة)

5.

عسير

نجران

سكاكا
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 * .. أول نبي من أنبياء هللا آدم عليه الس��م
(نقطة واحدة)

6.

صواب

خطأ

 * .. أولو العزم من الرسل هم ابراهيم .. مو�� .. عي�� عليهم الس��م
(نقطة واحدة)

7.

صواب

خطأ

 * يلقب مو�� بن عمران ب كليم هللا
(نقطة واحدة)

8.

صواب

خطأ

 * .. ينسب عي�� عليه الس��م الى
(نقطة واحدة)

9.

.. جد�
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.. أبو�

أمه

 * نشأ النبي صلى هللا عليه ويسلم
(نقطة واحدة)

10.

.. يتيما مع أمه آمنه

.. ثريا مع جد�

فقيرا لوحد�

 * بنات النبي هم نوره .. أسماء ..هند
(نقطة واحدة)

11.

صواب

خطأ

 * الترتيب الصحيح الكواكب المجموعه الشمسية مبتدئا با��قرب الى الشمس عطارد والزهره وا��رض
(نقطة واحدة)

12.

صح

خطأ
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 * اتجاه جميع ا��شياء عموديا نحو سطح ا��رض
(نقطة واحدة)

13.

الجاذبية ا��رضية

كروية ا��رض

 * هضبة هي كتلة صخرية ذات قمه
(نقطة واحدة)

14.

صح

خطأ

 * من أشكال اليابسة على سطح ا��رض
(نقطة واحدة)

15.

البحار

الجبال

 * تعاقب الليل والنهار ينتج عن دوران ا��رض حول
(1 Point)

16.

الشمس
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محورها

 * احتجاب ضوء الشمس عن القمر عندما يكون القمر بدرا وتتوسط ا��رض بينه وبين الشمس
(1 Point)

17.

كسوف الشمس

خسوف القمر

 * من عنا�� الخريطة
(1 Point)

18.

مقياس الرسم

الخريطة الجيولوجيه

 * من حضارات شبه الجزيرة العربية حضارة عاد
(1 Point)

19.

صح

خطأ

 * من العرب البائده
(1 Point)

20.
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ثمود

قحطان

 * المسجد الذي تحول فيه المسلمون إلى استقبال الكعبه الم��فة هو
(1 Point)

21.

المسجد ا��ق��

مسجد القبلتين

 * نسب النبي هو محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف
(1 Point)

22.

صح

خطأ

 * كان عمر النبي عندما نزل عليه الوحي ��ول مرة في غار حراء
(1 Point)

23.

٤٠ سنه

٢٥ سنه
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 * اول من ءامن بالنبي صلى هللا عليه وسلم من النساء امه امنه بنت وهب
(1 Point)

24.

صح

خطأ

 * رحلة النبي من المسجد ا��ق�� الى السماء
(1 Point)

25.

رحلة ا����اء

رحلة المعراج

 * اول عمل قام به النبي صلى هللا عليه وسلم بعد وصوله المدينه
(1 Point)

26.

المؤاخاة بين المهاجرين وا��نصار

بناء المسجد النبوي

 * أرادت قريش الثأر بعد هزيمة رجالها في غزوة بدر اجهزة جيش اتجهوا به نحو المدينه
(1 Point)

27.

سبب غزوة أحد
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سبب غزوة الخندق

 * الذي على النبي بحفر الخندق في غزوة الخندق
(نقطة واحدة)

28.

سلمان الفار��

حمزة بن عبد المطلب

 * المنتدى المجتمع من عدة
(نقطة واحدة)

29.

ا��شخاص

ا��

 * المواطن الصالح هو من يلتزم بالنظام
(نقطة واحدة)

30.

صح

خطأ

 * من عوامل نجاح العمل الجماعي
(نقطة واحدة)

31.
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ليست مسؤولة عن ممارسات الخصوصية أو Microsoft .تم إنشاء هذا المحتوى من قبل مالك النموذج. سيتم إرسال البيانات التي ترسلها إلى مالك النموذج
.ا��مان لعم��ئها ، بما في ذلك ممارسات مالك هذا النموذج. �� تعِط كلمة مرورك أبًدا

تعليمات ا��ستخدام |(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) الخصوصية وملفات تعريف ا��رتباط | Microsoft Forms مدعوم من
(https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263)

Duplicate this form and start to use it as your own. Duplicate it

التخطيط للعمل

عدم وجود هدف

يقدم

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839

