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 4من  1صفحة 
 

 ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 

 م01/09/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

 

 :يليالسؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة مما 
 -من مناذج الدراسات االجتماعية اليت هتتم بدراسة اخلرائط: .1

 حكومة د  اقتصاد ج  جغرافيا ب  اتريخ أ
 -واملستقبل:دراسة املاضي لإلستفادة منه يف احلاضر  .2

 اتريخ د  حكومة ج  جغرافيا ب  اقتصاد  أ
 -الشخص الذي يدرس املاضي ويكتب عنه: .3

 جغرايف د  مؤرخ ج  سياسي ب  اقتصادي أ
 -:إذا كانت الشمس أمامك يف الصباح واجتهت إىل اليمني، فمااجتاهك؟ .4

 الغرب د  الشرق ج  اجلنوب ب  الشمال أ
 ............ منطقة.يتكون وطين اليوم من  .5

 15 د  13 ج  14 ب  12 أ
 -من الكلمات اليت هلا عالقة ابلتاريخ: .6

 غدا   د  اليوم ج  اآلن ب  األمس أ
 -عندما اسأل ماهو؟ فإنين اسأل عن: .7

 -علق ابلكرة األرضية وتكوينها والظواهر الطبيعية والبشرية هو:كل مايت .8
 احلكومة د  اجلغرافيا ج  االقتصاد ب  التاريخ  أ

 -كل ماأييت من اجلهات األصلية ماعدا: .9
 الغرب د  الشمال ج  اجلنوب الغريب ب  الشرق  أ

 املكان د  البيئة ج  الطبيعة ب  املوقع أ



 

 4من  2صفحة  
 م01/09/2019تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج :  

 
 
 

 -حتديد ووصف املوقع الذي نكون فيه هو : .10

 -املكان الذي يعيش فيه اإلنسان فيتأثر به ويؤثر فيه هو: .11
 اجلغرافيا د  احلركة ج  املوقع ب  البيئة أ
 -حتول األراضي اخلصبة إىل أراضي صحرواية مع مرور الزمن : .12

 البيئة د  احملمية ج  التصحر ب  الغطاء النبايت  أ
 -واخلدمات:انتاج وتوزيع وتبادل واستهالك السلع  .13

 اجلغرافيا د  االقتصاد ج  احلكومة ب  التاريخ أ
 -املادة القادرة على حتريك اآلالت واملعدات هي: .14

 العمال د  الطاقة ج  املصنع ب  رأس املال أ
 -الشخص الذي يصنع البضائع أو يوفر اخلدمات هو: .15

 رأس املال د  منتج ج  مستهلك ب  ابئع  أ
 -السلع بـــــ :كان الناس قدميا  يشرتون  .16
 التحويل البنكي د  اإلنرتنت ج  البطاقة البنكية ب  السلع أ
 -نظام احلكم يف وطين هو نظام : .17

 -لس الوزراء :يرأس جم .18
 القاضي د  الوزير ج  رئيس جملس الشورى ب  امللك أ
 -احلصول علي التغذية الصحية يعد من : .19
 اجلغرافيا د  احلقوق ج  االقتصاد ب  الواجبات أ
 -كل ماأييت من واجبات املواطن ماعدا : .20

 
 
 

 

 

 
 
 

 املكان د  الطبيعة ج  البيئة ب  احلركة أ

 فيدرايل د  برملاين ج  ملكي ب  رائسي أ

 طاعة ويل األمر د  التعليم اجليد ج  احرتام اآلخرين ب  العمل جبد أ
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 4من  3صفحة  
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 ) خطأ ( أمام العبارة اخلاطئة فيما يلي:كلمة و  ، أ) صح ( أمام العبارة الصحيحة كلمة ضع  السؤال الثاين:
 خاطئة صحيحة العبارة م

  ب  أ اإلشاعة هي نقل الكالم دون التثبت من صحته. 21
  ب  أ وطين قبل التوحيد كان جمتمع واحد متماسك. 22
  ب  أ العربية السعودية يف قارة اسرتاليا.يقع وطين اململكة  23
  ب  أ اجلغرافيا الطبيعية هي اليت تقوم بدراسة ماعلى سطح األرض من ماء وايبسة. 24
  ب  أ اجلهة املقابلة للشمال الشرقي هي الشمال الغريب. 25
  ب  أ من طرق تكيف اإلنسان مع البيئة بناء الطرق والسكك احلديدية. 26
املسلمون إىل وطين ألداء احلج والعمرة يف مكة املكرمة وزايرة املدينة يفد  27

 املنورة.
  ب  أ

  ب  أ السيارات الفارهة واجملوهرات من السلع الضرورية. 28
  ب  أ التعليم يف املدراس يعد من أنواع اإلنتاج الغري حمسوس. 29
  ب  أ املصانع واآلالت تعد من املوارد البشرية. 30
  ب  أ عاصمة املمكلة العربية السعودية هي مكة املكرمة. 31
  ب  أ جملس الشورى هو املسؤول عن اصدار األنظمة ومناقشتها. 32

 
 

 اآلتية:أكمل الفراغات اآلتية من خالل االستعانة ابلكلمات  السؤال الثالث:
 املوارد الطبيعية ( –التمور  –احملمية  –اجلغرافيا البشرية  –اجلغرايف  –مصدر اثنوي  –) اجلدول الزمين  

 مكان طبيعي من األرض حتدده الدولة للحافظ عليه هو ............................ -33
 اليت هتتم بدراسة توزيع السكان هي .............................................-34
 الزمن هو .........................رسم ختطيطي يوضح الرتتيب الذي وقعت فيه األحداث وفق  -35
 أشياء يف الطبيعة يستعملها اإلنسان إلهنا مفيدة هي .................................... -36
 تصدر اململكة ..................................... -37
 .........................................يعد كتاب الدراسات االجتماعية واملواطنة  -38
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  :رابعالسؤال ال
 :فسر ملا أييت) أ (                  
 سفر بعض التجار لزايرة بعض الدول. -39

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

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

 ية السعودية.توحيد اململكة العرب -40
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
  أصبح التبادل التجاري سريعا  اليوم. – 41

1. ................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................ 

 أمهية العنوان الوطين. -42

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

 :أجب عن السؤالني التاليني(  ب) 
 

  ماالواجب علينا حىت ال حيدث نقص ؟ – 43

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

 يعة ؟ملن تكون الب – 44     

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

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

 
 

 وفقك هللا.انتهت األسئلة ،،،،، 
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