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 6من  9صفحة 
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

 

  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 
  (.درجة 02= ) نصف درجة لكل فقرة                                              :اخرت اإلجابة الصحيحة مما يليالسؤال األول: 

 
 

 ...............ىل وادي إابخلارطة  ادلثلثيشًن  –1 
 فاطمة د  الدواسر ج  الباطن ب  الرمة أ

 .............ابخلارطة إىل حقل نفط... السهميشًن  – 0
 القطيف د  احللوة ج  السفانية ب  الغوار أ

 تشًن الدائرة ابخلارطة إىل ميناء .................. – 3
 اجلبيل د  جدة ج  رأس تنورة ب  اخلفجي أ

 ًا.إسالميالرتتيب .............يف عدد السكان حتتل ادلملكة العربية السعودية  – 4
 احلادي عشر د  سالساد ج  الرابع ب  األول أ

 .الفرق بٌن معدل ادلواليد والوفيات خالل سنة أو فرتة زمنية زلددة .............: –5
 التعداد السكاين د  التوزيع السكاين ج  الزايدة الطبيعية ب  اذلجرة أ
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 6من  2صفحة  
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 .ىـ 1438عام  طبقاُ لتعداد بوطينحنو ........% ابلنسبة للسكان تبلغ نسبة السعوديٌن  – 6
 73 د  61 ج  63 ب  37 أ

 .من العوامل الطبيعية ادلؤثرة يف توزيع السكان بوطين............ – 7

 .أو الدولة أو ادلنطقة اإلقليم:وسيلة لقياس توزيع السكان يف  ..........  –8
 الرتكيب النوعي د  الرتكيب العمري ج  الكثافة السكانية ب  يةالزايدة الطبيع أ

 ., وبيان نسبة كل فئة إىل إمجايل عدد السكان يقصد بو تقسيم السكان إىل فئات حسب أعمارىم............:  – 9
 التعداد السكاين د  التوزيع السكاين ج  الرتكيب النوعي ب  الرتكيب العمري أ
    والتعرف على , .: شكل بياين يساعد على فهم تركيب السكان النوعي والعمري ونسبة كل منهما.............. – 12

 .ةخصائص السكان وعدد كل فئة عمري        

 ................ من أغىن اجلهات يف وطين ابدلياه السطحية – 11
 هتامة عسًن د  ادلنطقة اجلنوبية ج  ادلدينة ادلنورة ب  الربع اخلايل أ
 .حفظو هللاىـ ويرأسو األمًن .............. 1436عام  يءرللس الشؤون السياسية واألمنية أُنش – 10

 خالد بن سلمان د  دمحم بن سلمان ج  سلطان بن سلمان ب  فيصل بن سلمان أ
 .دلملكة العربية السعوديةام ............ ىـ أدق تعداد سكاين ُأجري ابيُعترب تعداد ع – 13

 1438 د  1405 ج  1413 ب  1394 أ
 .يوجد بوطين.............زلطات لتكرير النفط – 14

 تسع د  مثاين ج  سبع ب  ست أ
 . ياً النفط عادلحتتل ادلملكة العربية السعودية ادلركز .......... يف انتاج وتصدير   –15

 السابع د  اخلامس ج  الثالث ب  األول أ
 ة يف منطقة ...................يترتكز ادلعادن الفلزية يف ادلملكة العربية السعود – 16

 الدرع العريب د  الرف العريب ج  الدمام ب  القصيم أ
 ...............قلت أمهية حرفة الرعي بوطين يف الوقت احلايل بسبب  – 17

 ُتشرف بالدي على سواحل تٌقدر طوذلا بنحو ..............كم. –18
 5222 د  4222 ج  3222 ب  0222 أ
 من الصناعات األساسية بوطين.................. –19

 اخلشبية د  ادلنسوجات ج  تكرير النفط ب  مواد البناء أ

 النقل وادلواصالت د  النشاط االقتصادي ج  األمهية السياسية ب  ادلوقع اجلغرايف أ

 التعداد السكاين د  الرتكيب السكاين ج  التوزيع السكاين ب  اذلرم السكاين أ

 وفرة ادلراعي د  حتسن االقتصاد ج  وفرة ادلياه ب  ة اخلصبةالرتب أ



 

 6من  4صفحة  
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 عدا ...............ما العوامل التالية تٌعد من عوامل قيام الصناعة بوطين  –02

 .صادرات الدولة وقيمة وارداهتا.......: الفرق بٌن قيمة .........– 01
 اريادليزان التج د  التبادل التجاري ج  التجارة ب  البورصة أ
 اإلعفاء اجلمركي للمواد اليت ال يتوفر ذلا بديل من جهود وطين لتنمية ادلوارد يف رلال............... – 00

 الثروة ادلعدنية د  الصناعة والتجارة ج  الزراعة ب  الرعي أ
 ة.............: جهود منظمة هتدف إىل الرقي مبستوى ادلعيشة والنهوض ابجملتمع وفق رؤية واضح – 03

 التقنية د  الثقافة ج  التنمية ب  السياحة أ
 يُعد من دور ...................للحفاظ على ادلوارد.استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام ادلوارد   –04

 األفراد واجلماعات د  اجلماعات ج  األفراد ب  الدولة أ
 ......................يتمتع وطين مبقومات سياحية متنوعة منها – 05

 األيدي العاملة د  ادلناطق الساحلية ج  رأس ادلال ب  مصادر الطاقة أ
 .............: رلهود إرادي يقوم بو اإلنسان إلنتاج سلعة أو تقدمي خدمة من أجل األجر يتم بٌن العامل وجهة العمل. – 06

 العمل د  الرزق ج  التطوع ب  البطالة أ
 % من راتب العامل يُعد ذلك من ..............12اوز عدم حسم أي مبلغ يتج – 07

 اإلتقان يف العمل يُعد من.................. –08
 حقوق العمال د  أركان العمل ج  ضوابط العمل ب  أخالقيات العمل أ
 مل للسعوديٌن يف القطاعٌن العام واخلاص............. : إاتحة فرص الع – 09

 السعودة د  التقنية ج  صندوق التكافل ب  صندوق ادلوارد أ
 حلل مشكالت العمالة الوافدة تقوم األجهزة ..............بنشر الوعي. – 32

 صاً فأكثر ابلسعودة .إلزام كل منشأة تستخدم ............شخ  – 31
 20 د  17 ج  15 ب  10 أ
 . ىـلطباعة ادلصحف الشريف عام ............ –رمحو هللا  –مت افتتاح رلمع ادللك فهد  – 30

 1410 د  1412 ج  1425 ب  1422 أ
 واإلصاابت..............: رلموعة من اإلجراءات والوسائل اليت تُتخذ للوقاية من وقوع األخطار واحلوادث  – 33

 الرعاية د  الرقابة ج  األمن ب  السالمة أ
 

 رأس ادلال د  األسواق ج  مصادر الطاقة ب  ادلُناخ الصحراوي أ

 أركان العمل د  أخالقيات العمل ج  حقوق العامل ب  ضوابط العمل أ

 اإلعالمية د  العمالية ج  األمنية ب  الرقابية أ



 

 6من  3صفحة  
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 ...........: شعور اإلنسان ابلطمأنينة وعدم اخلوف والثقة مبن حولو. – 34
 الرقابة د  السالمة ج  األمن ب  الرعاية أ
 حتقيق األمن االجتماعي للعمال من األدوار اليت تقدمها.......... – 35

 الضمان االجتماعي د  اجلمعيات ج  التأمينات االجتماعية ب  الرعاية االجتماعية أ
 من اجلهود اليت تقوم هبا حكومتنا يف رلال تطوير اخلدمات السياحية............... – 36

 إقامة ادلصانع د  السعودة ج  اإلعفاء اجلمرك ب  إقامة ادلتاحف أ
 عدا...................ما حية األعمال التالية قامت هبا بالدان لتوفًن اخلدمات الص – 37

 ال يُعد من أسباب احلوادث ادلرورية ببالدان...............  –38
 اإلطارات ادلتهرتة د  االلتزام ابلسرعة ج  جتاوز اإلشارة احلمراء ب  التفحيط أ
 تطبيقات علمية للعلم وادلعرفة يف مجيع اجملاالت.........:....... – 39

 اجلودة د  الرعاية ج  التقنية ب  السالمة أ

 يُعد ...............من أكثر الوسائل انتشاراً لتبادل الرسائل والواثئق بٌن األفراد وادلؤسسات والقطاعات احلكومية. – 42

 
 

 يلي: ) خطأ ( أمام العبارة اخلاطئة فيماكلمة و  , أ) صح ( أمام العبارة الصحيحة كلمة السؤال الثاين:ضع  
 خاطئة صحيحة العبارة م

  ب صح أ .ساعدت التقنية واالتصاالت احلديثة على فك االختناقات ادلرورية 41
  ب صح أ ىـ. 1438وطين لعام بسكان الإلمجايل  % 57تبلغ نسبة الذكور حنو  40
 خطأ ب  أ عد الغاز من مصارد الطاقة ويتميز برتكز الرصاص والكربيت.يُ  43
  ب صح أ اإلنفجار ادلعريف عبارة عن الزايدة اذلائلة يف ادلعرفة وتشعب العلوم. 44
  ب صح أ .بكافة أنواع النقل وادلواصالتاىتمت حكومة بالدي  45
 خطأ ب  أ أمهلت ادلملكة العربية السعودية التعليم الفين وادلهين. 46
  ب صح أ دمات اإلسالم اليت تقدمها حكومة بالدي.خبناء ادلساجد والعناية هبا من  47
 خطأ ب  أ .ادللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية جبدةمن أبرز ادلراكز العلمية مدينة  48

 رجات(.د 4= ) نصف درجة لكل فقرة 
 
 

 ادلتنزىات د  ادلستشفيات ج  مراكز الرعاية الطبية ب  برامج الوقاية الصحية أ

 الربيد اإللكرتوين د  الفيس بوك ج  الواتس آب ب  الربيد العادي أ
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 6من  5صفحة  
 

 م19/99/2192تاريخ اإلصدار :       1/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

   .درجات( 3=  يكتفى بواحدة وتقبل أي إجابة حتتمل نفس ادلعىندرجة لكل فقرة , و نصف  ) علل دلا أييت:  السؤال الثالث :
 .جال حتلية ادلياهمباىتمام ادلملكة العربية السعودية  -أ

 .وشح ادلوارد ادلائية الطبيعية –بسبب النمو السكاين 
.................................................................................................................... 

................................................................................................................. 
 .يُعترب البحر األمحر أىم مصايد األمساك بوطين -ب

 ولتنوع األمساك وكثرهتا .امتداد السواحل لطول 
.................................................................................................................... 

................................................................................................................. 
 .للعمل أمهية كبًنة -ج

 عائد وطين ورفع دلستوى الفرد . –أتمٌن للرزق احلالل ووقاية من الذل  –عزة وكرامة لإلنسان  –عبادة هلل تعاىل 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 .اىتمام حكومة وطين بتنشيط السياحة -د  

مية تن –إجياد فرص عمل للشباب  –استغالل اإلمكاانت ادلتوفرة يف البالد  –تنويع االنتاج  –زايدة الدخل االقتصادي 
ط ادلواطن مبجتمعو وبيئتو وثقافتو وتعزيز بر  –مناطق اجلذب السياحي اقتصادايً واجتماعياً عن طريق توفًن اخلدمات العامة 

 نو. طانتمائو لو 
 .يُعد احلاسوب ) الكمبيوتر( أحد أىم اإلجنازات البشرية يف العصر احلايل -ىـ

إجراء العديد من  –سرعة اسرتجاع ادلعلومات ادلطلوبة  –ت القدرة على ختزين كميات ضخمة من ادلعلومات والبياان
 العمليات الرقمية ادلعقدة وإعطاء نتائج دقيقة بسرعة فائقة.

................................................................................................................. 
 .اىتمام حكومة وطين ابلصناعة -و

تطوير القطاعات  –توفًن احتياجات الدولة من ادلنتجات الصناعية  –إجياد عدد كبًن من الوظائف  –استثمار الثروات اخلام 
 رفع ادلستوى ادلعيشي للسكان. –األخرى كالقطاع الزراعي وحتسٌن انتاجو 

................................................................................................................... 
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 (.درجات 3=  يكتفى بواحدة وتقبل أي إجابة حتتمل نفس ادلعىندرجة لكل فقرة , و نصف  ) أجب عن األسئلة التالية::رابعالسؤال ال
 

 .توزيع السكان حسب أمناط استقرارىم ابدلملكة العربية السعودية صنف -أ

 سكان البادية. –القرى والريف سكان  -سكان ادلدن  
................................................................................................................... 

 ادلملكة العربية السعودية ابلزراعة. اىتمام أسبابوضح  -ب
  توفًن فرص العمل. –دة اإلنتاج الحملي زاي –تنوع االقتصاد وعدم االعتماد على مصدر واحد وىو النفط 

................................................................................................................. 
 وضح أساليب التعامل السليم مع التقنية واالتصاالت احلديثة. -ج

استخدامها يف كل ما  –اختيار الربامج وادلواقع ادلفيدة واذلادفة  –رار ابآلخرين عدم اإلض –مراقبة هللا تعاىل يف السر والعلن 
اتباع اإلرشادات ادلرفقة مع  –حتديد وقت الستخدمها  –االستفادة من خدماهتا وبرارلها  –يعود ابلنفع على اجملتمعات 

 ., الحمافظة عليهاعدم العبث هبا  –األجهزة 
 .قارن بٌن أقسام التجارة -د

 . حدود الدولة  السلع الحملية أو ادلستوردة داخل: حركة البيع والشراء دلختلف أنواع الداخليةلتجارة ا
 .التجارة اخلارجية: حركة البيع والشراء دلختلف أنواع السلع خارج حدود الدولة

.................................................................................................................... 
 .فدةااذكر مشكالت العمالة الو  -ىـ

وجود عمالة سائبة يدعو عدم استثمارىا إىل امتهاهنا أعمااًل  –ممارسة تقاليد وعادات وافدة  –اجلهل أبنظمة الوطن وتقاليده 
التحويالت ادلالية الضخمة  –رة وجود عمالة رخيصة وغًن ماى –عدم ضبط احلساابت ادلالية يف بعض ادلهن  –غًن شريفة 

 مما يضعف االقتصاد الوطين.
 .كيف حنافظ على سالمة منازلنا؟  -و

اإلمتناع  –التهوية ادلستمرة للمنزل  –الصيانة الدائمة لألدوات واألجهزة ادلستخدمة  –إزالة مصادر التلوث داخل ادلنزل 
تركيب أجهزة كشف الدخان يف ادلطبخ  –لكيميائية داخل ادلنزل مراعاة االستخدام ادلنضبط للمواد ا –عن التدخٌن هنائياً 

 تعريف أفراد األسرة برقم ىاتف الدفاع ادلدين. –إلسعافات األولية حقيبة اتوفًن  –وادلمرات 
 
 
 

 .قك هللاوفسئلة ,,,,, انتهت األ
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