
 

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 الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://www.almanahj.com/sa/4social2                   

* 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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 لمملكة العربية السعودية ا

 التعليموزارة 
 ينبعإدارة التعليم بمحافظة 

 ترعة االبتدائية مدارس 
 هـ1441للعام الدراسي                                                                              األولىالفترة اختبار 

 : الدراسات االجتماعية المادة                    الرابعالصف :                 ..................اسم الطالب : .............
 

 

 (درجات 4) السؤال األول: اختر الجواب الصحيح:

 : ما شكل األرض ـ1

                    مثلثج ـ                      مربع ب ـ                      كروي  -أ

 : في قارة تقع المملكة العربية السعوديةـ 2

                   افريقيا ج ـ                       اسياب ـ                     اروبا   -أ

 من اشكال اليابسة: -3

 الجبال  -األنهار                    ج -المحيطات               ب -أ

 تكون درجة الحرارة في فصلي الربيع والخريف:  -4

 مرتفعة -منخفضة                 ج -بمعتدلة                    -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (درجات 4) :أجب عما يليالسؤال الثاني: 

 ما أكبر القارات مساحة؟ ـ 1

 السنة الهجرية؟  شهورال كم عددـ 2

   -2                                        -1من عناصر الخريطة -3

 -2                                        -1لألرض حركتان هي -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (درجتانضع عالمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة ) السؤال الرابع:

 )   (                                          يوما  365تستغرق دوران األرض حول الشمس ـ 1

 ( )                                 .  الجزيرة أرض يابسة محاطة بالماء من جميع الجهات    ـ 2

 

 
                                                                                                                                    



 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم ب

 مدرسة  

 

 

 ضعي خطاً تحت اإلجابة الصحيحة فيما بين األقواس: السؤال األول:

 أرض يابسة محاطة بالماء من جميع الجهات: /1

 ]الهضبة _ الجزيرة _ الواحة[

 تعاقب الليل والنهار نتيجة دوران األرض حول: /2

 ]محورها _ الشمس _ القمر[

 أكبر قارات العالم هي: /3

 ]أفريقيا _ أستراليا _ آسيا[

 كتلة صخرية مرتفعة ولها قمة: /4

 ]الهضبة _ الجبل _ الصحراء[

 

 ( أمام العبارات الخاطئة فيما يلي:xأمام العبارات الصحيحة وعالمة ))√( ضعي عالمة  السؤال الثاني:

 [     للخريطة عناصر أساسية منها مفتاح الخريطة ] /1

   [     األرض أحد الكواكب المجموعة الشمسية، وتعد الكوكب األول قربا للشمس ] /2

 [     ريقيا وأمريكا الشمالية ]يقع المحيط الهندي بين قارتي إف /3

 [     المسطح المائي هو أرض مغمورة بالمياه ] /4

 

 رتب الفصول األربعة على الشكل التالي:  السؤال الثالث: 

 

 

 
 الصيف الشتاء

 

 اختبار وحدة ]الجغرافيا[ للصف االرابع االبتدائي 

 المادة : الدراسات اإلجنماعية والمواطنة 

هـ1441الفصل الدراسي الثاني لعام
 .................اسم الطالب /ة ..................................................................        الصف / ..............................


