


1 
 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم
 ......... إدارة التعليم بمنطقة 

 مكتب التعليم بمحافظة ..............

 
 هـ1444/  /    التاريخ :   

 ) الدور األول ( ولاأل :الفصل الدراسي

 الزمن : ساعة 

 

   إلرإبعختبار مادة إلدرإسات إالجتماعية للصف إ
هـ4444لعام  إالبتدإئ   

 
 ................................رقم إلجلوس )                    (: .....................إسم إلطالب

 

                  رقم   
 السؤال 

 المراجع المصحح الدرجة رقما   الدرجة كتابة

 السؤال األول
    

 السؤال الثاني
    

 السؤال الثالث
   

 
 

 

 كتابة رقما الدرجة النهائية

 

  
   

 
 

 

 ابةاؤلجاستعن باهلل أوإل , ثم أجب عىل األسئلة اآلتية وتأكد من إجابتك عىل جميع األسئلة قبل تسليم ورقة        
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 إلصحيحة فيما يل  :  إختر إإلجابة

4  :  
 
  إلمملكة إلعربية إلسعودية ف

 يقع وطن 

 جنوب العالم  شمال العالم  وسط العالم

 من عنارص إلتاريــــخ :  2

 اإلنتاج الموقع الشخصيات

 من عنارص إلجغرإفيا :  3

  التبادل التجاري األحداث البيئة

 من عنارص إالقتصاد:  4

  الزمن الحركة   الموارد واإلستهالك

 من عنارص إلحكومة :  5

 البيئة األحداث نظام الحكم

 يوم إلتأسيس لبالدي يوإفق يوم :  6
اير55  مايو 51  يناير 51   فبر

  لبالدي يوإفق يوم:  7
 إليوم إلوطن 

 سبتمبر  53  مايو 3 يناير 51

  لونه :  8
 علم وطن 

 أخض   أصفر أبيض

 إلمملكة إلعربية إلسعودية ه  مدينة: عاصمة  9

 الرياض مكة المكرمة جدة
  مدينة :  41

 
 يقع إلمسجد إلحرإم ف

  مكة المكرمة  المدينة المنورة جدة

  ويكتب عنه هو 44
 :  إلشخص إلذي يدرس إلماض 

  الج
 
 السياس   المؤرخ غراف

 :حدإثهم إلتاريخية عل أإلناس قديما يكتبون ويرسمون كان  42

 الحاسبجهاز  الحجر الجوال

  إلمملكة إلعربية إلسعودية من يتكون  43
 :وطن 
 منطقة 55 منطقة 53 مناطق 51

 :رض وطبيعتها ألإلذي يدرس مظاهر إإلشخص هو  44

   ؤرخالم
 
 السياس   الجغراف

 :إلبيئة  إلسليم معإلتعامل  45

 رم  النفايات أنظف المكان قبل أن أتركه شجارأل قطع ا

 

 

 إلسؤإل إألول: 
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 مام إإلجابة إلخاطئة : ( أ×إلصحيحة وعالمة ) ( أمام إإلجابة√عالمة ) ضع

  إلمملكة إلعربية إلسعودية نظام ملك  .            4
 
  نظام إلحكم ف

  إلسعودي رفعه عاليا  .  2
  من طرق إلمحافظة عل إلعلم إلوطن 

  إلشعار إلسعودي إلرسم  هو سيفان متقاطعان وسطهما نخلة.        3

  إلمملكة إلعربية إلسعودية إلعلم .  4
 
  من إلرموز إلوطنية ف

  هو إلنشيد إلرسم  للمملكة إلعربية إلسعودية .                   5
  إلنشيد إلوطن 

                                  .مة : إلنظام إلذي يدإر به إلوطن إلحكو  6

ها أهو درإسة إلتاريــــخ  7   وتفستر
  إلألتوضيح حدإث إلماض 

 
  وإلمستقبل حارص  ثرها ف

  .هه  نقل إلكالم دون إلتثبت من صحتشاعة إل إ 8

  وتتابعهتقوم إلتاريــــخ  حدإث أجميع  9
تيب إلزمن    .عل إلتر

  طرق إلمحافظة عل إلبيئة ترك بقايا إلطعام من  41
 
  .مكان جلوس  ف

ق  44   .وإلغرب من إلجهات إلفرعية إلشر
ه من أعالم إلدول إألخرى.  42    ينكس إلعلم إلسعودي مثل غتر

  تخريب إلممتلكات إلعامة.  43
  إليوم إلوطن 

 
   مما نعمله ف

                                    .من فروع إلدرإسات إالجتماعية إلرياضيات   44

  .التض  إلمجتمع شاعة إل إ 45

 

 

 :لكلمات إلتاليةإلفرإغات بما يناسبها من إ إمأل ( أ

ية  –مكان إل –ولية أ –إلتاريــــخ  –إلدليل  )  (إلبضائع  –بشر

 .........................ن يدرس أجل أمن  .......................إلمؤرخ عن يبحث  -4

 ......................مصادر إلقديمة ه  إلشوإهد و ثار ل إ -2

إ كان ألإلمحدد عل إإلجزء  -3  ...............................و كبتر يسم أرض صغتر

 .خرآىل ؤمن مكان ...........................ه  إنتقال إلناس و إلحركة  -4

 ..............................طبيعية و  :فرعان  لجغرإفيال -5

 

  إلشكل إلذيإلجهات إأل حدد  ( ب
 
  :مامك أ صلية ف

ق  –إلجنوب  –إلشمال  )  (إلغرب  –إلشر

 

 

  إلسؤإل 
 
 :إلثائ
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة  .........
 مكتب التعليم بمحافظة ..............

 
 هـ1444/  /    التاريخ :   

 ) الدور األول ( ولاأل :الفصل الدراسي

 الزمن : ساعة 

 

ي لعام  إلرإبعختبار مادة إلدرإسات إإلجتماعية للصف إ
هـ4444إإلبتدإئ   

 
 ................................رقم إلجلوس )                    (: .....................إسم إلطالب

 

 رقم                    
 السؤال 

 المراجع المصحح الدرجة رقما   الدرجة كتابة

 السؤال األول
    

 السؤال الثاني
    

 السؤال الثالث
   

 
 

 

 كتابة رقما الدرجة النهائية

 

  
   

 
 

 

 اؤلجابةاستعن باهلل أوإل , ثم أجب عىل األسئلة اآلتية وتأكد من إجابتك عىل جميع األسئلة قبل تسليم ورقة        
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 إلصحيحة فيما يلي :  إختر إؤلجابة

ي :  4
 
ي إلمملكة إلعربية إلسعودية ف

 يقع وطن 

 جنوب العالم  شمال العالم  وسط العالم

 من عنارص إلتاريــــخ :  2

 اإلنتاج الموقع الشخصيات

 من عنارص إلجغرإفيا :  3

  التبادل التجاري األحداث البيئة

 من عنارص إإلقتصاد:  4

  الزمن الحركة   الموارد واإلستهالك

 من عنارص إلحكومة :  5

 البيئة األحداث نظام الحكم

 إلتأسيس لبالدي يوإفق يوم : يوم  6
اير55  مايو 51  يناير 51   فبر

ي لبالدي يوإفق يوم:  7
 إليوم إلوطن 

   سبتمبر 53  مايو 3 يناير 51

ي لونه :  8
 علم وطن 

 أخض   أصفر أبيض

 عاصمة إلمملكة إلعربية إلسعودية هي مدينة:  9

 الرياض مكة المكرمة جدة
ي مدينة :  41

 
 يقع إلمسجد إلحرإم ف

  مكة المكرمة  المدينة المنورة جدة

ي ويكتب عنه  :  44
 هو إلشخص إلذي يدرس إلماض 

  
 
 السياس   المؤرخ الجغراف

 كان إلناس قديما يكتبون ويرسمون أحدإثهم إلتاريخية عل :  42

 جهاز الحاسب الحجر الجوال

ي إلمملكة إلعربية إلسعودية من :  43
 يتكون وطن 
 منطقة 55 منطقة 53 مناطق 51

 هو إلشخص إلذي يدرس مظاهر إألرض وطبيعتها :  44

   المؤرخ
 
 السياس   الجغراف

 إلتعامل إلسليم مع إلبيئة :  45

 رم  النفايات أنظف المكان قبل أن أتركه قطع األشجار

 

 

 إلسؤإل إألول: 
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 مام إؤلجابة إلخاطئة : ( أ×إلصحيحة وعالمة ) ( أمام إؤلجابة√عالمة ) ضع

ي إلمملكة إلعربية إلسعودية نظام ملكي .            4
 
 √ نظام إلحكم ف

ي إلسعودي رفعه عاليا  .  2
 √ من طرق إلمحافظة عل إلعلم إلوطن 

 √ إلشعار إلسعودي إلرسمي هو سيفان متقاطعان وسطهما نخلة.        3

ي إلمملكة إلعربية  4
 
 √ إلسعودية إلعلم . من إلرموز إلوطنية ف

ي هو إلنشيد إلرسمي للمملكة إلعربية إلسعودية .                   5
 √ إلنشيد إلوطن 

 √                                 .مة : إلنظام إلذي يدإر به إلوطن إلحكو  6

ي إلحارص  وإلمستقبل 7
 
ها لتوضيح أثرها ف ي وتفستر

 √ إلتاريــــخ هو درإسة أحدإث إلماض 

 √ عة هي نقل إلكالم دون إلتثبت من صحته. إؤلشا 8

ي وتتابعه.  9
تيب إلزمن   √ جميع أحدإث  إلتاريــــخ تقوم عل إلتر

41  . ي مكان جلوسي
 
 × من طرق إلمحافظة عل إلبيئة ترك بقايا إلطعام ف

ق وإلغرب من إلجهات إلفرعية .  44  × إلشر
ه من أعالم إلدول إألخرى.  42  ×  ينكس إلعلم إلسعودي مثل غتر

ي تخريب إلممتلكات إلعامة.  43
ي إليوم إلوطن 

 
 ×  مما نعمله ف

 ×                                   .من فروع إلدرإسات إإلجتماعية إلرياضيات   44

 × إؤلشاعة إلتض  إلمجتمع .  45

 

 

 إمأل إلفرإغات بما يناسبها من إلكلمات إلتالية:  ( أ

ية  –مكان إل –أولية  –إلتاريــــخ  –) إلدليل   إلبضائع ( –بشر

 إلتاريــــخمن أجل أن يدرس  لدليلإعن إلمؤرخ يبحث  -4

 وليةأإآلثار وإلشوإهد إلقديمة هي مصادر  -2

إ كان أو كبتر يسم  -3  إلمكانإلجزء إلمحدد عل إألرض صغتر

 من مكان ؤىل آخر. إلبضائع إلحركة هي إنتقال إلناس و  -4

يةللجغرإفيا فرعان : طبيعية و  -5  .بشر

 

ي إلشكل إلذي أمامك :  ( ب
 
  حدد إلجهات إألصلية ف

ق  –إلجنوب  –) إلشمال   إلغرب ( –إلشر

 

 

ي إلسؤإل 
 
 :إلثائ
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 :إلثالثإلسؤإل 

 .إلشمال

ق .. إلغرب  ..إلشر

 إلجنوب

ي لكم بالتوفيق وإلنجاح
ر
 تمنيائ
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 عاصمة المملكة العربية السعودية 1

 الرياض  ج تبوك ب الدمام  أ

 ي الرسمي هو سيفان متقاطعان وسطهماالشعار السعود 2

 نخلة ج صقر  ب درع   أ

 تاريخ هي ما ينتج عن النتيجة في ال 3

 الحدث  ج الكتابة  ب المصادر  أ

 وطني يتكون من  4

 منطقة  13 ج منطقة  14 ب منطقة  15 أ

 امن عناصر الجغرافي 5

 الموقع  ج االنتاج  ب االحداث  أ

   ال الناس والبضائع من مكان إلى آخر......... هي انتق 6

 حركة ال ج موقع ال ب بيئة ال أ

 ة عدد الجهات األصلي 7

 جهات 4 ج جهات 6  ب جهات 8 أ

 من عناصر التاريخ 8

 شخصيات لا ج البيئة  ب المكان  أ

 بقعة االرض التي ننتمي اليها ونفخر بها والتي عاش عليها آبائنا واجدادنا .............. هو 9

 الشعار الوطني  ج الوطن ب التاريخ  أ

 لعربية السعودية في ...................... من قارة آسيايقع وطني المملكة ا 10

 الشمال الغربي ج الشمال الشرقي ب الجنوب الغربي أ

 )               (           رقم الجلوس   . ......................................................................................................................................................................اســم الطالـب :

                        درجة ..................................الدرجة كتابة:                        . ...................التوقيع:  ..………………:المراجع                         . ....................التوقيع:  ……………:المصحح 

 : بوضع دائرة حولها يلي ماحيحة فيالص اتاإلجاب  اختر/  السؤال األول

 : األربعة فروع الدراسات االجتماعيةاكتب   / الثانيالسؤال 

 انظر خلف الورقة 
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 معلم المادة : خالد الحربي                                                                                                                        

 ----انتهت األسئلة  ----

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
  

 الينكس العلم السعودي إلحتوائه عىل كلمة التوحيد .1 . )            (

ي  .2 . )            (
ي معرفة تاري    خ وطن 

 
ي الدراسات االجتماعية ف

 تفيدن 

ها لتوضيح أثرها عىل الحاض  والمستقبل التاري    خ  هو دراسة  .3 . )            ( ي وتفسير
 أحداث الماض 

اير  من كل عام   22يوم التأسيس يوافق    .4 . )            (  فير

ق الشمس من جهة الجنوب .5 . )            (  تشر

 أتركه  أن  انظف المكان قبل .6 . )            (

ي بعد التوحيد   .7 . )            (
 أمن وسالم وطن 

ي هو الذي يدرس مظاهر االرض وطبيعتها وسكانها  .8 . ()            
 
 الجغراف

 ة يمن فروع الدراسات االجتماع الرياضيات     .9 . )            (

ق والغرب من الجهات الفرعية    .10 . )            (  الشر

 ملكي  االشاعة العلم المؤرخ ثانوية سبتمبر  23

 .. من كل عام  ........................................................ .......…… اليوم الوطني ويوافق .1

 .  هو الشخص الذي يدرس الماضي ويكتب عنه .….....…….......................   .2

 .السعودية هو رمز الدولة وهويتها نراه مرفوعاً على المدارس والميادين والسفارات .…........................... ……  .3

 . . …...............................................…… نظام الحكم في المملكة  .4

 . .......................................  …… المصادر نوعان مصادر أولية ومصادر  .5

 . هي نقل الكالم دون التثبت من صحته……..............................…… .6

 

 :ةحصحيال  غيرضع عالمة )√( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارات  /الثالث السؤال 

 اإلجابات الصحيحة فيما يلي:  2030

 

10 

  : ضع الكلمات الموجودة في الجدول التالي في الفراغ المناسب/  رابعالسؤال ال
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 عاصمة المملكة العربية السعودية 1

 الرياض ج تبوك ب الدمام أ

 ي الرسمي هو سيفان متقاطعان وسطهماالشعار السعود 2

 نخلة ج صقر ب درع  أ

 تاريخ هي ما ينتج عن النتيجة في ال 3

 الحدث ج الكتابة ب المصادر أ

 وطني يتكون من  4

 منطقة 13 ج منطقة 14 ب منطقة 15 أ

 امن عناصر الجغرافي 5

 الموقع ج االنتاج ب االحداث أ

   ......... هي انتقال الناس والبضائع من مكان إلى آخر  6

 حركةال ج موقعال ب بيئةال أ

 ة عدد الجهات األصلي 7

 جهات 4 ج جهات 6  ب جهات 8 أ

 من عناصر التاريخ 8

 شخصياتلا ج البيئة ب المكان أ

 بقعة االرض التي ننتمي اليها ونفخر بها والتي عاش عليها آبائنا واجدادنا .............. هو 9

 الشعار الوطني ج الوطن ب التاريخ أ

 لعربية السعودية في ...................... من قارة آسيايقع وطني المملكة ا 10

 الشمال الغربي ج الشمال الشرقي ب الجنوب الغربي أ

 )               (           رقم الجلوس   . ......................................................................................................................................................................اســم الطالـب :

                       درجة ..................................الدرجة كتابة:                        . ...................التوقيع:  ..………………:المراجع                        . ....................التوقيع:  ……………:المصحح 

 :بوضع دائرة حولها يلي ماحيحة فيالص اتاإلجاب اختر/  السؤال األول

 األربعة:فروع الدراسات االجتماعية اكتب  / الثانيالسؤال 

 انظر خلف الورقة
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 الحكومة.. االقتصاد.. الجغرافيا. التاريخ...

 

 



 ----انتهت األسئلة  ----

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
  

 الينكس العلم السعودي إلحتوائه عىل كلمة التوحيد .1 .(   صح)    

ي  .2 .(   صح)    
ي معرفة تاري    خ وطن 

 
ي الدراسات االجتماعية ف

 تفيدن 

ي  .3 .(  صح    ) 
ها لتوضيح أثرها عىل الحاض  والمستقبلالتاري    خ  هو دراسة أحداث الماض   وتفسير

اير  من كل عام 22يوم التأسيس يوافق   .4 .(   صح)     فير

ق الشمس من جهة الجنوب .5 .(   خطأ)     تشر

 انظف المكان قبل أتركه .6 .(   صح)   

ي بعد التوحيد  .7 .(   صح)   
 أمن وسالموطن 

ي هو الذي يدرس مظاهر  .8 .(   صح)    
 
 االرض وطبيعتها وسكانهاالجغراف

 ة يمن فروع الدراسات االجتماعالرياضيات   .9 .(    خطأ)  

ق والغرب من الجهات الفرعية   .10 .(     خطأ)    الشر

 ملكي االشاعة العلم المؤرخ ثانوية سبتمبر 23

 .. من كل عام …………...........سبتمبر 22 ...............…… اليوم الوطني ويوافق .1

 . الماضي ويكتب عنههو الشخص الذي يدرس  .…… المؤرخ ............  .2

 .و السعودية هو رمز الدولة وهويتها نراه مرفوعاً على المدارس والميادين والسفارات .….... العلم ……  .3

 .. ……… ملكي ..............…… نظام الحكم في المملكة  .4

 .. ….……... ثانوية ...................…… المصادر نوعان مصادر أولية ومصادر  .5

 . هي نقل الكالم دون التثبت من صحته……. االشاعة …… .6

 

 :ةحصحيال غيرأمام العبارات )×( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  /الثالث السؤال 

 اإلجابات الصحيحة فيما يلي: 2030

 

10 

  :ضع الكلمات الموجودة في الجدول التالي في الفراغ المناسب/  رابعالسؤال ال
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  ( أما العبارة اخلاطئة :×)  وعالمة صحيحةال العبارة أمام(  √عالمة )  يالسؤال األول: ضع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة كتابة الدرجة 2س 1س
 اسم المدققة ةاسم المراجع ةاسم المصحح

   

 التوقيع التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 40 20 20

       

 اإلجابة العبارة م

  .الدراسات االجتماعية علوم تساعدني على فهم الحياة  1

  .نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو نِظام َملَكي، ويسمى فيه الحاكم ملكا    2

  .للملك ولولي العهد على القرآن الكريم والسنة النبوية البَْيعَة: هي المبايعة على السمع والطاعة، وتكون في العَلَن  3

  .التاريخ هو دراسة الماضي لالستفادة منه في الحاضر والمستقبل  4

  .المؤرخ هو الشخص الذي يدرس األحداث ويكتب عنها  5

  .القصص القديمة التي يرويها الناس في وقتنا الحاضر تعد مصادر ثانوية  6

  عن األحداث في التاريخ األثر هو ما ينتج  7

  يقوم نظام الحكم في وطننا على الشريعة اإلسالمية  8

  .ترتيب األحداث وفق الزمن يسمى الخط الزمني  9

  .(نستطيع تحديد موقع منزلنا على خرائط )جوجل  10

  .بدأ رسم الخرائط واستعمالها منذ آالف السنين  11

  ال والجنوبالجهات األصلية هي: الشرق والغرب والشم  12

  .أشاهد الحيوانات البرية وال أؤذيها أو أصطادها  13

  .أنشأت الدولة للمحافظة على البيئة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر  14

  تقتصر الحركة على انتقال الناس فقط  15

  موقع المملكة العربية السعودية استراتيجي يسهل الحركة  16

  .التوحيد مجتمعه واحد متماسك وطني قبل  17

  األدلة التي يبحث عنها المؤرخ مصادر أولية فقط  18

  .السعودية في الخارج هو رمز الدولة وُهِويَّتُها، نراه مرفوعا  على المدارس والوزارات والسفاراتالشعار الوطني   19

  جتماعية الرياضياتمن فروع الدراسات اال  20

 االجتماعية الدراساتالمادة : 

  الرابع الصف : 

 فساعة ونص الزمن :

 اليوم : ....................

 التاريخ : .................
 

 اسم الطالبة : ...........................................................

 الرابع االبتدائيللصف الدراسات االجتماعية اختبار مادة 
هـ 1444الدور األول ( لعام )  األولالفصل الدراسي 

 المملكة العربية السعودية

 وزاره التعليم

 ....... إدارة تعليم

 مدرسة .........

 ـــــــــــــــ

20 



  االجابة الصحيحة: يرا: اختانيلسؤال الثا

1  
 من نماذج الدراسات االجتماعية

 التاريخ ج الرياضيات ب كيمياءال أ

2  
  الدراسات االجتماعية في معرفة أستفيد من

  القياس والحساب ج األثار والشواهد ب  تاريخ وطني أ

3  
 عوديالسارك فيها المجتمع الخصائص والسمات التي يتش هي  ِ

 الوطن ج الثقافة السعودية ب الهوية الوطنية السعودية أ

4  
 ا بإذن هللانر بها والتي عاش عليها آباؤنا وأجدادنا، وستبقى ألبنائنا وأحفادنا من بعدا، ونفخي ننتمي إليهة األرض التهـو بقع

 الثقافة السعودية ج  الهوية الوطنية السعودية ب الوطن أ

5  
  .طريقة معيشتهم وتفاعلهم في المجتمع، وتمثل القيم واألفكار واألعراف المشتركة بين أبناء المجتمعهي أساليب حياة الناس و

 الوطن ج  الهوية الوطنية السعودية ب الثقافة الوطنية أ

6  
  .النظام الذي يُدار به الوطن

  الصحة ج المالي ب  الحكومة أ

7  
     من مميزات العلم السعودي

  نجمةمرسوم عليه  ج أحمرلونه  ب ال ينكس ابدا   أ

8  
  .هو شكل يرمز إلى معاٍن ترتبط بالوطن

 الوطني اليوم ج الوطني العلم ب الشعار الوطني أ

9  
 من سبتمبر في كل عام........ ،الموافق  هو يوم توحيد البالد، وهو األول من برج الميزان اليوم الوطني لبالدي

 21 ج 22 ب  23  أ

10  
 من الماضي تسمى األدلة المهمة

 األحداث ج المؤرخ ب اآلثار أ

11  
 ...............الكتب التاريخية التي ألفت في وقتنا الحاضر عن أحداث قديمة يعدها المؤرخ 

 مصادر عامة ج مصادر أولية ب مصادر ثانوية أ

12  
  منطقة ...... يتكون وطني من 

 17 ج 15 ب  13  أ

13  
  ........  يمثل المكان وتعامل اإلنسان معه مفهوم

 الخريطة ج الطبيعة ب البيئة أ

14  
  .موز وأسماء لمكان محدد بحيث يسهل الوصول إليههو ر

 المكان ج الموقع ب العنوان الوطني أ

15  
   :يقع وطني المملكة العربية السعودية في

 قارة أوروبا ج قارة إفريقيا ب قارة آسيا أ

16  
ل األراضي الخصبة إلى أراض صحراوية مع مرور الزمن   .تَحوُّ

 المحمية ج الحياة الفطرية ب التصحر أ

17  
ر بالدنا   ........إلى العالم البضائع، مثل  تُصد ِ

 السيارات ج الفواكه االستوائية ب التمور أ

18  
 تسمى  المنطقة الجغرافية التي تحددها الدولة للمحافظة عليه

 البيئة ج العنوان الوطني ب محميةال أ

19  
 ..........  هو الذي يدرس مظاهر األرض وطبيعتها وسكانها

 التراثي ج التاريخي ب الجغرافي أ

20  
  ..........   توحدت أراضي وطني في دولة واحدة تحكمها أسرة

 آل سعود ج آل سلمان ب آل عبدالعزيز أ

 

  معلمة املادة /  لكن بالتوفيق والنجاح  ,,,,,,   انتهت األسئلة  ,,,,,,   مع متنياتي 

 ـــــــــــــــ
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  ( أما العبارة اخلاطئة :×)  وعالمة صحيحةال العبارة أمام(  √عالمة )  يالسؤال األول: ضع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة كتابة الدرجة 2س 1س
 اسم المدققة ةاسم المراجع ةاسم المصحح

   

 التوقيع التوقيع التوقيع أربعون درجة فقط 40 20 20

       

 اإلجابة العبارة م

 √ .الدراسات االجتماعية علوم تساعدني على فهم الحياة  1

 √ .نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو نِظام َملَكي، ويسمى فيه الحاكم ملكا    2

 √ .للملك ولولي العهد على القرآن الكريم والسنة النبوية البَْيعَة: هي المبايعة على السمع والطاعة، وتكون في العَلَن  3

 √ .التاريخ هو دراسة الماضي لالستفادة منه في الحاضر والمستقبل  4

 √ .المؤرخ هو الشخص الذي يدرس األحداث ويكتب عنها  5

 √ .القصص القديمة التي يرويها الناس في وقتنا الحاضر تعد مصادر ثانوية  6

 √ عن األحداث في التاريخ األثر هو ما ينتج  7

 √ يقوم نظام الحكم في وطننا على الشريعة اإلسالمية  8

 √ .ترتيب األحداث وفق الزمن يسمى الخط الزمني  9

 √ .(نستطيع تحديد موقع منزلنا على خرائط )جوجل  10

 √ .بدأ رسم الخرائط واستعمالها منذ آالف السنين  11

 √ ال والجنوبالجهات األصلية هي: الشرق والغرب والشم  12

 √ .أشاهد الحيوانات البرية وال أؤذيها أو أصطادها  13

 √ .أنشأت الدولة للمحافظة على البيئة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر  14

 × تقتصر الحركة على انتقال الناس فقط  15

 × موقع المملكة العربية السعودية استراتيجي يسهل الحركة  16

 × .التوحيد مجتمعه واحد متماسك وطني قبل  17

 × األدلة التي يبحث عنها المؤرخ مصادر أولية فقط  18

 × .السعودية في الخارج هو رمز الدولة وُهِويَّتُها، نراه مرفوعا  على المدارس والوزارات والسفاراتالشعار الوطني   19

 × جتماعية الرياضياتمن فروع الدراسات اال  20

 االجتماعية الدراساتالمادة : 

  الرابع الصف : 

 فساعة ونص الزمن :

 اليوم : ....................

 التاريخ : .................
 

 االجابة النموذجية

 الرابع االبتدائيللصف الدراسات االجتماعية اختبار مادة 
هـ 1444الدور األول ( لعام )  األولالفصل الدراسي 

 المملكة العربية السعودية

 وزاره التعليم

 ....... إدارة تعليم

 مدرسة .........

 ـــــــــــــــ

20 



  االجابة الصحيحة: يرا: اختانيلسؤال الثا

1  
 من نماذج الدراسات االجتماعية

 التاريخ ج الرياضيات ب كيمياءال أ

2  
  الدراسات االجتماعية في معرفة أستفيد من

  القياس والحساب ج األثار والشواهد ب  تاريخ وطني أ

3  
 عوديالسارك فيها المجتمع الخصائص والسمات التي يتش هي  ِ

 الوطن ج الثقافة السعودية ب الهوية الوطنية السعودية أ

4  
 ا بإذن هللانر بها والتي عاش عليها آباؤنا وأجدادنا، وستبقى ألبنائنا وأحفادنا من بعدا، ونفخي ننتمي إليهة األرض التهـو بقع

 الثقافة السعودية ج  الهوية الوطنية السعودية ب الوطن أ

5  
  .طريقة معيشتهم وتفاعلهم في المجتمع، وتمثل القيم واألفكار واألعراف المشتركة بين أبناء المجتمعهي أساليب حياة الناس و

 الوطن ج  الهوية الوطنية السعودية ب الثقافة الوطنية أ

6  
  .النظام الذي يُدار به الوطن

  الصحة ج المالي ب  الحكومة أ

7  
     من مميزات العلم السعودي

  نجمةمرسوم عليه  ج أحمرلونه  ب ال ينكس ابدا   أ

8  
  .هو شكل يرمز إلى معاٍن ترتبط بالوطن

 الوطني اليوم ج الوطني العلم ب الشعار الوطني أ

9  
 من سبتمبر في كل عام........ ،الموافق  هو يوم توحيد البالد، وهو األول من برج الميزان اليوم الوطني لبالدي

 21 ج 22 ب  23  أ

10  
 من الماضي تسمى األدلة المهمة

 األحداث ج المؤرخ ب اآلثار أ

11  
 ...............الكتب التاريخية التي ألفت في وقتنا الحاضر عن أحداث قديمة يعدها المؤرخ 

 مصادر عامة ج مصادر أولية ب مصادر ثانوية أ

12  
  منطقة ...... يتكون وطني من 

 17 ج 15 ب  13  أ

13  
  ........  يمثل المكان وتعامل اإلنسان معه مفهوم

 الخريطة ج الطبيعة ب البيئة أ

14  
  .موز وأسماء لمكان محدد بحيث يسهل الوصول إليههو ر

 المكان ج الموقع ب العنوان الوطني أ

15  
   :يقع وطني المملكة العربية السعودية في

 قارة أوروبا ج قارة إفريقيا ب قارة آسيا أ

16  
ل األراضي الخصبة إلى أراض صحراوية مع مرور الزمن   .تَحوُّ

 المحمية ج الحياة الفطرية ب التصحر أ

17  
ر بالدنا   ........إلى العالم البضائع، مثل  تُصد ِ

 السيارات ج الفواكه االستوائية ب التمور أ

18  
 تسمى  المنطقة الجغرافية التي تحددها الدولة للمحافظة عليه

 البيئة ج العنوان الوطني ب محميةال أ

19  
 ..........  هو الذي يدرس مظاهر األرض وطبيعتها وسكانها

 التراثي ج التاريخي ب الجغرافي أ

20  
  ..........   توحدت أراضي وطني في دولة واحدة تحكمها أسرة

 آل سعود ج آل سلمان ب آل عبدالعزيز أ

 

  معلمة املادة /  لكن بالتوفيق والنجاح  ,,,,,,   انتهت األسئلة  ,,,,,,   مع متنياتي 

 ـــــــــــــــ

20 


