


  
 نةمدرسة / الغد                                                                                            المملكة العربية السعودية

 ات اجتماعيةوزارة التعليم                                                                                                    المادة /دراس   
 لتاري    خ/  ا      تعليم بيشة                                                                                                      اليوم /   ادارة 

ي متوسط لعام 
ة األوىل الفصل األول  للصف الثان   ه 1441اختبار الفتر

 

 السؤال األول/ 

 : ي
 أ ( اختاري اإلجابة من بي   األقواس فيما يأنر

 _ تعالج األنظمة ) المشكالت االجتماعية _ المشكالت السياسية _ المشكالت الشخصية _ المشكالت التعليمية (1

ي ) صحف تجارية _ صحيفة أم القرى2
 
 _ وكالة األنباء السعودية ( _تنشر األنظمة السعودية ف

ي وسائل التواصل اإلجتماعي _ مشكلة 3
 
ي عالجتها األنظمة السعودية ) النوم المبكر _القراءة _ التشهت  ف

_من المشكالت المجتمعية التر

 الوزن(

 _ تصدر األنظمة األساسية  باألداة األتية )مرسوم ملكي _وزارة الخارجية _أمر ملكي _ أمر سام (4

ي / ب( اذكر 
 ي اثني   لكل مما يأنر

 _فوائد األنظمة 1

 

 _عوامل جذب السكان 2

 

ي / 
 السؤال الثان 

ي /   
 أ (سمي المصطلحات فيما يأنر

ه من األقاليم األخرى. 1 ه عن غت   _  ................. هو مساحة من سطح األرض تتسم بخصائص محددة تمت  

 تنظم جانبا محددا لتحقيق فائدة للمجتمع وأفراده .  _..................... هو قواعد وأحكام عامة ملزمة2

ي / × أما العبارة الصحيحة وعالمة √ب(ضعي عالمة 
 أمام العبارة الخاطئة فيما يأنر

 _ تصدر األنظمة العامة بأمر ملكي )      (1

ي تختص بالموضوعات العامة )    ( 2
 _ األنظمة األساسية هي التر

ي تعيش3
 اقليم الغابات .)       ( _ الجمل من الحيوانات التر

 ج ( صممي خارطة مفاهيم ألنواع الغابات. 

 

 

 السؤال الثالث /اكملي الفراغات التالية : 

 _ من أنواع الحشائش حشائش ......................... وحشائش ................ 1

 .................  _ المناطق الباردة تشمل إقليمي   مناخيي   هما المناخ ................والمناخ2

 اسم الطابة/                      



  
 نةمدرسة / الغد                                                                                            المملكة العربية السعودية

 ات اجتماعيةوزارة التعليم                                                                                                    المادة /دراس   
 لتاري    خ/  ا      تعليم بيشة                                                                                                      اليوم /   ادارة 

ي متوسط لعام 
ة األوىل الفصل األول  للصف الثان   ه 1441اختبار الفتر
ي لكن بالنجاح,,

 انتهت األسئلة مع تمنيانر

,, ي
 معلمة المادة / غالية القرن 

 

 

 

 

 



 
 

 ا[ اختاري اإلجابة الصحيحة :      

1 
 قواعد وأحكام عامة ملزمة تنظم جانباً محدداً لتحقيق فائدة للمجتمع وأفراده يطلق عليها بـ  :

 التعديل  )د( المجال )جـ( الالئحة  )ب( النظام  )أ(

2 
 قواعد تنظيمية عامة يصدرها مجلس الوزراء أو الوزير المختص وتفسر نظاماً وتوضحه يطلق عليه بـ :

 التعديل  )د( المجال  )جـ( الالئحة  )ب( النظام  )أ(

3 
 قسمت األنظمة إلى نوعان وهما :

حماية التراث واإلقامة  )ب( مناطق وهيئة البيعة )أ(

 المميزة 

مجلس الوزراء  )د( أساسية وعامة )جـ(

 وصندوق االستثمار العام 

4 
 أهم المقومات الجغرافية التي تسهم في جذب السكان  :

التربة الغير صالحة  )جـ( المناخ الغير معتدل  )ب( األرض السهلية المستوية  )أ(

 للزراعة 

 انعدام الموارد الطبيعية  (د) 

5 
 رسم توضيحي وتفصيلي لمنطقة محدودة من سطح األرض موضحاً عليها خطوط الكنتور يطلق عليها بـ الخريطة :

 الطبوغرافية  )د( السكانية  )جـ( التاريخية  )ب( معدنية  )أ(

6 
 يوازي اتجاهه خطوط الطول وهو مطابق لنقطة القطب الشمالي  يطلق عليه بالشمال : 

 النهري ( د) الطبوغرافي  (جـ) المغناطيسي ( ب) الجغرافي  (أ)

7  
 وسيلة مستعملة لتوضيح التضاريس وتسهل قراءتها في الخريطة تسمى بـ  :

 التظليل  )د( الحدود  )جـ( المزارع  )ب( التضاريس  )أ(

8 
 تساعد في فهم التفاصيل المرسمة على الخريطة الطبوغرافية  تسمى بـ : 

 الكنتور  )د( الخطوط  )جـ( األلوان  )ب( الرموز )أ(

 
 

  
 
 
 
 
 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
 بمحافظة جدة

 البيان النموذجية

 الفترة األولى –الفصل الدراسي الثاني 

 هـ 1441 - 1444  الدراسي لعاما

 

 رباب هوساوي المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 متوسط ثاني   الصف

 المادة
الدراسات االجتماعية 

 والمواطنة 

  والسادسة الخامسة  الوحدة   لمواطنة بنك األسئلة لمادة :الدراسات االجتماعية وا

 

 2من  1

 
 



 
 

 

 

 ضعي عالمة )صح ( نهاية العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ ( نهاية العبارة الخاطئة فيما يلي : [ 2      

 

 تعتبر من أوائل مرحلة صدور النظام مرحلة االقتراح .   -1
 

 تصدر األنظمة العامة بأمر ملكي .                           -2
 

 اإلقليم هو  مساحة من سطح األرض تتسم بخصائص محددة تميزه عن غيره .   -3
 

 تتكون الخريطة الطبوغرافية من مجموعة خطوط ورموز وألوان وأشكال .  -4

 

 الفراغات التالية : يأكمل[ 3

 ----------------------و ------------------------و ---------------------/ تحتوي الهوامش  من  1

 ----------------------و ------------------------و -----------------/ صنفت األقاليم النباتية إلى إقليم 2

 ------------و----------------و-----------------و--------------/ لألنظمة واللوائح فوائد عديدة منها  3

  

 [ ارسمي خارطة مفاهيم ألنواع اللوائح :4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع اللوائح 

 



 
 

  

 2من  2


