
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

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

                  https://almanahj.com/sa/6social                   

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

     

                  https://www.almanahj.com/sa/6social2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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الـســعــوديــة   الــعــربـيــة الـمـملــكــة
الــتــعـــلــيـــم  وزارة

بمحافظة   ......... التعليم إدارة
مدارس ........................

رقم   ) القصير للعام(                                                                 1الختبار الثاني الفصل
هـ1441الدراسي 

المادة  : ...............................                 :                      : السادس الصف الطالب اسم
الجتماعية   الدراسات

) درجتان  :    : ) الصحيح الجواب اختر الول السؤال

مدينة              : 1 في ـ الله رحمه ـ العزيز عبد بن فيصل الملك ُولد ـ

دـ                                                                   الرياض ـ ج المنورة المدينة ـ ب جدة ـ أ
الدمام  

الملك        : 2 عهد في القرى أم جامعة أُنشئت ـ

ـ                                                                                  د خالد ـ ج فهد ـ ب سعود ـ أ
عبدالله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

) درجة  :    . ) يلي ما علل الثاني السؤال

العزيز        .1 عبد الملك عهد في البادية توطين ـ

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

) درجتان  :    : ) التاليـة العبارات أكمل الثالث السؤال

السعودية     1 العربية وطنـيبالمملكة ُسـمي ـ
عام  ...................... .........................................

بعد    2 اقتصاديا البلد تطورت ـ
اكتشاف ......................................................................... 



الـســعــوديــة   الــعــربـيــة الـمـملــكــة
الــتــعـــلــيـــم  وزارة

بمحافظة   ......... التعليم إدارة
مدارس ........................

رقم   ) القصير للعام(                                                                 1الختبار الثاني الفصل
هـ1441الدراسي 

المادة  : ...............................                 :                      : السادس الصف الطالب اسم
الجتماعية   الدراسات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الرابع  :  عهده           : )السؤال في اُنجـز الذي والمشروع ، ملك كل اسم بين (5اربط

اسم الملكالمشــروع الذي تم إنجازه
الشريف      1 المصحف لطباعة مجمع إنشاء بن  ـ سعود الملك

عبدالعزيز
الجمــرات   2 منشـأة إنشاء بن  ـ خالد الملك

عبدالعزيز
وينبع      3 الجبيل لمدينتي الملكية الهيئة تأسيس ـ

الصناعيتين
عبد    بن فهد الملك

العزيز
والصرف    4 الري مشروع إنشاء عبد   ـ بن فيصل الملك

العزيز
العربية      5 المملكة في جامعة أول إنشاء ـ

السعودية
عبد    بن عبدالله الملك

العزيز


