


 
 لمملكة العربية السعودية ا

 التعليموزارة 
 ينبعإدارة التعليم بمحافظة 

 ترعة االبتدائية مدارس 

 هـ1441للعام الدراسي                                                                              األولىالفترة اختبار 
 : الدراسات االجتماعية المادة                  لسادساالصف :                 ..................اسم الطالب : .............

 

 

 (درجات 4) السؤال األول: اختر الجواب الصحيح:

 : غادر الملك عبدالعزيز الى الكويت وكان عمره......سنة ـ1

                    10ج ـ                       20ب ـ                      16  -أ

 : الملك عبدالعزيز في عام......مرسوما ملكيا بتسمية الوطن باسم المملكة العربية السعودية اصدرـ 2

                    هـ1409ج ـ                       هـ1351ب ـ                      هـ1338  -أ

 :ماهي اول جامعة في المملكة العربية السعودية -3

  جامعة طيبة -ج                    جامعة االميرة نورة -ب               جامعة الملك سعود -أ

 : ولد الملك فيصل بن عبدالعزيز في مدينة -4

 المدينة المنورة -ج                 الرياض -ب                   جدة -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (درجات 4) :أجب عما يليالسؤال الثاني: 

 ؟ دام حكم الملك سعود بن عبدالعزيز كم سنةـ1

 ؟ اقتصاديا بعد اكتشاف النفط تطورت البالدـ 2

   ولد الملك فهد في مدينة؟-3

 -2                         -1 عدد اثنين من ملوك المملكة العربية السعودية-4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 )   (                              وصلت عدد الوزارات في عهد الملك خالد الى عشرين وزارةـ 1

 ( )                        المملكة العربية السعودية سنة في توحيد 40قضى الملك عبدالعزيز ـ 2

 

. 



                المملكة العربية السعودية             

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم ب

 مدرسة  

 

 

 

 أكمل الفراغات اآلتية : :ول السؤال األ

 تطورت البالد اقتصاديا بعد اكتشاف ......................................  /1

 بدأت توسعة الحرمين الشريفين في عهد ................................ /2

 كان مقر مديرية المعارف في .................................. /3

 

 مد سكة حديد بين الرياض والدمام .عللي /   السؤال الثاني :

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

 

 اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :اختاري   السؤال الثالث :

 أنشئت جامعة أم القرى في عهد الملك: /1

 سعود بن عبدالعزيز   _   الملك فهد بن عبدالعزيز    _   الملك خالد بن عبدالعزيز  [ ] الملك

 دام حكم الملك سعود بن عبدالعزيز : /2

 ] إحدى عشر سنة   _   اثنتي عشر سنة  _   خمس عشرة سنة  [

 ولد الملك فيصل بن عبدالعزيز في مدينة : /3

 [] جدة   _   المدينة المنورة _  الرياض  

 

 صنف إنجازات ملوك وطني في الجدول التالي : السؤال الرابع :   

  

    

 إنجازه ملوك وطني

  الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن

  الملك  فيصل بن عبدالعزيز

  الملك عبدهللا بن عبدالعزيز

 

 [ للصف السادس االبتدائي المملكة العربية السعوديةاختبار وحدة ]

 والمواطنة االجتماعيةالمادة : الدراسات 

 هـ1441الفصل الدراسي الثاني لعام

 .....................................................................        الصف / ............................................اسم الطالب /ة 

 إنشاء مشروع الري والصرف  توطين البادية   تطوير منطقة الجمرات 



 
 الـمـملــكــة الــعــربـيــة الـســعــوديــة

 وزارة الــتــعـــلــيـــم
 ......... إدارة التعليم بمحافظة

 ........................ مدارس

 هـ1441لعام الدراسي ل                                                               الفصل الثاني( 1االختبار القصير رقم )

 : الدراسات االجتماعية دة الما                    السادسالصف :                 ...............................اسم الطالب : 
 

 

 )درجتان( اختر الجواب الصحيح : السؤال األول :

 :  ُولد الملك فيصل بن عبد العزيز ـ رحمه هللا ـ في مدينة ـ 1

   الدمامـ د                  الرياضج ـ                     المدينة المنورةب ـ                      جدةأ ـ 

 :  أُنشئت جامعة أم القرى في عهد الملكـ 2

  عبدهللاـ  د            خالد          ج ـ فهد                                  ب ـ                 سعود  أ ـ 

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (جة)در . ما يليعلل السؤال الثاني : 

 . توطين البادية في عهد الملك عبد العزيزـ 1

....................................................................................#...............................  

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

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )درجتان(السؤال الثالث : أكمل العبارات التاليـة : 

 ......................................... ......................  ُسـمي وطني بالمملكة العربية السعودية عامـ 1

  ........................البالد اقتصاديا بعد اكتشاف .................................................تطورت ـ 2

 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5) اربط بين اسم كل ملك ، والمشروع الذي اُنجـز في عهده :السؤال الرابع : 

 اسم الملك  المشــروع الذي تم إنجازه

 الملك سعود بن عبدالعزيز  ـ إنشاء مجمع  لطباعة المصحف الشريف1

 الملك خالد بن عبدالعزيز  إنشاء منشـأة الجمــراتـ 2

 الملك فهد بن عبد العزيز  ينـ تأسيس الهيئة الملكية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيت3

 الملك فيصل بن عبد العزيز  إنشاء مشروع الري والصرفـ 4

 العزيزالملك عبدهللا بن عبد   ـ إنشاء أول جامعة في المملكة العربية السعودية5

 

 



 
 الـمـملــكــة الــعــربـيــة الـســعــوديــة

 وزارة الــتــعـــلــيـــم
 ......... إدارة التعليم بمحافظة

 ........................ مدارس

 هـ1441لعام الدراسي ل                                                               الفصل الثاني( 1االختبار القصير رقم )

 : الدراسات االجتماعية دة الما                    السادسالصف :                 ...............................اسم الطالب : 
 

 

 



 

 هـ1441 ثانيالفصل الالصف السادس  لدراسات االجتماعية والمواطنةلمادة ا شاملة أسئلة 

 الخامسة )المملكة العربية السعودية(  الوحدة   

  

 جابات واحدة فقط منها صحيحة:إلكل فقرة ممايلي أربعة / 1س

 هـ في مدينة 1921ولد الملك عبدالعزيز عام  -1

 جدة -د طائفال -ج رياضال -ب مكة  -أ

 

 نجح الملك عبدالعزيز في استرداد الرياض عام -9
 

 هـ1112-د -أ هـ 1112 -ج هـ1111 -ب هـ1111 -أ
  -ب

 قضى الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة .................سنة -1
 

 31-د -أ 05 -ج 11  -ب 19 -أ

  -ب

 عبدالعزيز مرسوماً ملكياً بتسمية الوطن بـأصد الملك  -4
 

 المملكة العربية السعودية -د المملكة الوطنية  -ج السعودية المملكة  -ب  مملكة العرب -أ
 

 أكتشف أول بئر للنفط في وطني في مدينة -0
 

 جدة -د الدمام  –ج  القصيم  -ب الرياض -أ

 

 من إنجازات الملك عبدالعزيز في مجال التعليم إنشاء -6

 

 وزاه العلم -د مديرية التعليم -ج مديرية العلم -ب وزارة المعارف -أ

 

 كان الناس في بداية عهد الملك عبدالعزيز يعتمدون في  مواصالت على -3
 

 قطاراتال  -ا  د-د -أ سياراتال -ج طائراتال -ب اإلبل -أ

  -ب

 كانت الجزيرة العربية قبل توحيد البالد تتسم بـ -1

 الغنى -د االستقرار -ج النزاعات والخالفات -ب األمن -أ

 

 والمعتمرين هو الملكقام بإنشاء قطار المشاعر للتسهيل في نقل الحجاج  -2
 

 سعود -د سلمان -ج فيصل -ب عبدالله -أ

 

 من أهم إنجازات الملك فهد رحمه الله - 15

إنشاء برج  -ب إنشاء جامعة تبوك -أ

 الرياض

 إنشاء مدن جديدة -د إنشاء مجمع لطباعة المصحف -ج



 ضعي عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية :/ 2س

 )      (                                العوددفن الملك عبدالله في مقبرة  -

 )      (              قام الملك خالد رحمه الله بإنشاء محطة التلفزيون -

 (       )                        وضع الملك عبدالعزيز باب جديد للكعبة  -

 (   )                       تولى الحكم بعد الملك فيصل أخيه الملك خالد -

 )       (     وزاره 13وصلت عدد الوزارات في عهد الملك خالد إلى  -

 (    )                        اهتم الملك عبدالعزيز في الرعاية الصحية  -

 )       (    تولى الحكم بعد الملك فهد أخيه الملك عبدالله رحمهما الله  -

 )       (                             ولد الملك سعود في مدينة الرياض  -

 )       (                  قام الملك عبدالعزيز بابتعاث الطالب للخارج  -

 (       )                 هـ  1111توفي الملك سعود في اليونان عام  -

 صلي العامود أ بما يناسبه من العامود ب : / 1س

 

 اكملي الفراغات التالية بما يناسبها :/ 3س

 إنجازات الملك عبد العزيز في مجال األمن ................................... من أهم -
 

 اكتشف أول بئر للنفط في وطني عام .................................................. -
 

 
  . دام حكم الملك سعود ........................................................سنه -

 
 يصل في مدينة ......................................................ولد الملك ف -

 
 ك ..........................لقام بتحويل مديرية المعارف إلى وزارة المعارف هو الم -

 
 سعود أخيه الملك .............................................تولى الحكم بعد الملك  -

 
 مدينة .........................................................توفي الملك فهد في  -

 ب أ

 الملك عبدالله أسس الرئاسة العام للبنات  

 الملك فهد أنشأ مديرية الزراعة  

 الملك سعود أنشأ جامعة األميرة نورة   

 الملك عبد العزيز أصدر عدد من األنظمة اإلدارية  

 الملك فيصل أنشأ الهيئة الملكية في الجبيل وينبع 

 الملك خالد افتتح ميناء جدة اإلسالمي 



 

 عللي لما يأتي : / 5س 

 قيام الملك عبدالعزيز بتوطين البادية  -

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

  استتباب األمن في عهد الملك عبدالعزيز  -

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

 انشاء مديرية البرق والبريد والهاتف  -

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

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 

 وفقكن الله


