
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

5/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا *

* 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 األول  اضغط هنا                               

     https://www.almanahj.com/sa/5social1                   

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

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

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 . المملكة العربٌة الســعودٌة
 وزارة التعلٌم

 .اإلدارة العامة للتعـلٌم 

 

  ةاسم الطالب 
 
 
 
 
 
 
 

  الصف

 التارٌخ  الزمـــــن
     /
 هـ1441/

 هـ 1441االجتماعٌات مادة ل بعدي أسئلة اخـتبار

 

 

 

  

 . جهات ثالث من بالماء محاطة يابسة رضأ  - 1

 أ الجزٌرة ب الجبل

 ج شبه الجزٌرة د الهضبة

 نسمي القمر المكتمل ........... .  - 2

 أ هالل  ب بدر

 ج محاق د تربٌع أول

 ملتقى طرق القوافل من أنحاء شبه الجزيرة العربية ؛ وهو ما جعل أهلها يعملون بالتجارة ..............كانت   - 3

 أ مكة ب ٌثرب

 ج الطائف والٌمامة د جنوب شبه الجزٌرة العربٌة

 على ساحل الخليج العربي , ومكانها القطيف في المنطقة الشرقيةحيث تقع  من آثار وطني التي تعود في تاريخها إلى آالف السنين  - 4

 أ مدائن صالح ب دٌلمون

 ج بئر حمى د نجران

 ى عيسمن معجزات نبي هللا   - 5

 أ دالتكلم فً المه ب العصا

 ج الطوفان د شك البحر

 أول خطوة اتخذها النبي صل هللا عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة كانت  - 6

 أ بناء المسجد النبوي ب األنصارآخى بٌن المهاجرٌن و

 ج المدٌنة وأعلن وثٌمة د األمر لولً والطاعة بٌن أهمٌة السمع

 ولد نبينا دمحم صل هللا عليه وسلم في  - 7

 أ الطائف ب المدٌنة المنورة

 ج مكة المكرمة د الٌمامة

 المؤاخاة التي عقدها نبينا دمحم صل هللا عليه وسلم كانت بين األوس و  - 8

 أ ثمٌف ب الخزرج

 ج لرٌش د النصاري

 - اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي :

 

10 



 من فوائد التنوع الثقافي  - 9

 أ ترن التمدٌر ب االنمطاع وترن التواصل

 ج ترن االحترام د المعرفة والتعاون

 نستطيع عندما نعمل معاً أن -11

 أ ننهً العمل سرٌعا وب أفضل جودة ب نملل الثمة فً النفس

نتغلب على الصعوبات ونصل إلى الهدف  د أ وج معا
 الممصود

 ج

 

 

 

 

 انتهت األسئلة                                                      
 
 


