
 

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 األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://www.almanahj.com/sa/4social1                   

* 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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 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

 مكتب التعليم بغرب الرياض

 

 نطالة انصف انرابع( 1رقى ) جتريبي  اختببر

 انسؤال األول : أكًم األسئهت األتيت.
 للتارٌخ.0.... ...................من المصادر  األثار/ 1

 ....................... ....................... .......................هو دراسة التارٌخ/2

 .... ............... ...........................المشركٌن من هذه اإلشاعة؟ ما هدف - أنه شاعر  وكاهن المشركون عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص/" أشاع 3

 ....................... ....................... .......................هوالمؤرخ /4

 .......................ومصادر.... .................../تنقسم األدلة التً ٌبحث عنها المؤرخون إلى مصادر5

 ....................... ....................... ....................... .......................هً نقل الكالم اإلشاعة/ 6

 ....................... ....................... ....................... .......................هً البٌئة /7

 .......................و .......................و  .......................و  ......................./الجهات الفرعٌة ه8ً

 ....................... ....................... .......................هو الجغرافً /9

 .... ............... ....................... ...........................هً الطاقة/10

 ....................... ....................... ......................./من أنواع الطاقة 11

  ......................./نظام الحكم فً المملكة هو14     ......................./ السلع هً ما ٌحتاج إلٌه اإلنسان وٌستهلكه12

 ......................./ ٌنوب عن الملك فً رئاسة مجلس الوزراء15 .......................فً حكومتً مجلس /ٌمثل السلطة التنفٌذٌة 13

 انسؤال انثبني: اخرت اإلجببت انصحيحت ين اخليبراث املعطبة.

 الدراسات ( فرع من - باراآل ربناء الجسور  وحف - انتقال اإلنسان  ونقل البضائع)  ما التعرٌف الصحٌح للحركة /1

 ( الشمال الغربً -الجنوب الغربً    -الجنوب الشرقً     -الشمال   )         ./ من الجهات األساسٌة2

 ( بائع    -مستهلك      -منتج       -رأس مال     )          من الصٌدلٌة هو.الشخص الذي ٌشتري الدواء / 4

 ( التموٌل البنكً  -الطاقة البنكٌة    -االنترنت    -السلع    ) / كان الناس قدٌما ٌشترون السلع ب..............5

 انسؤال انثبنث: صحح انكهًت انتي حتتهب خط مبب ينبسبهب ين انكهًبث .
 (.............................)هةرالسٌارات الفا/ من السلع الضرورية 1

 (.............................)    .  التعلٌم/من أنواع اإلنتاج المحسوس 2

 (............................)  السٌارات.من الموارد الطبيعية /3

 -أيبو اإلجببت اخلبطئت يف يب يهي : (×)وعاليت أيبو انعببرة انصحيحت ( √ ضع عاليت ): انسؤال انرابع

 ( )  حقٌقتها ً أعرفكاقوم بنشرها  فإننًعند سماع اإلشاعة / 2 (     )  للملك والوزراء تكون البٌعة /1

 ( )   ٌعد المعلم من أهم عناصر رأس المال / 4  (   )       مجلس الوزراءولً العهد ٌرأس / 3

 المعادن  -صناعة السٌارات   -الخبز   


