
 

 

 

   



  
  الغدنة/ المملكة العربية السعودية                                                                                مدرسة 

  دراسات اجتماعية/وزارة التعليم                                                                                           المادة 
  /  التاريخ/         اليوم                                                                                            يم بيشة ادارة تعل

 هـ١٤٤١لعام األولى الفصل الدراسي الثانياختبار الفترة 
  

  

  /الســــــــــــــؤال األول 

 /أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي ) ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √( ضعي عالمة   ) أ
 .(    )تتأثر المناطق الجنوبية في وطني بمناخ البحر المتوسط  -١
 . (    )ليس للتعداد السكاني عالقة بتطوير المجتمع -٢
 . (   )النزوح من األرياف إلى المدن يسهم في إهمال األراضي الزراعية  -٣
 .(     ) تحيط بالمملكة العربية السعودية سبع دول عربية  -٤

  /الســــــــــؤال الثاني 

  /اذكري اثنين لكل مما يأتي ) أ 

  دن ؟ هجرة سكان األرياف إلى الم_ ١

  

  .فوائد الهرم السكاني _ ٢

  

  أسباب بطء نمو السكان قديما في المملكة العربية السعودية ؟_٣

  

 /سمي المصطلح العلمي لما يأتي   ) ب
  ..................تقسيم السكان إلى ذكور وإناث _ ١
  ....................طفوح بازلتية تكونت من حمم البركان _٢
  

  /الثالثالســــــــــــــؤال 
 /أكملي الفراغات التالية  ) أ

  ...........................تقع المملكة العربية السعودية في العروض _١
  

  ..........................و..................... و..................وتتأثر بثالثة أقاليم هي
  

 :صححي ما تحته خط   ) ب
  .سعودية في وسط المملكة العربية ال مدار الجدييمر _١ 
  
  .عربيا من حيث عدد السكاناألول تحتل المملكة العربية السعودية المركز _٢
  
  
  

  ،،انتهت األسئلة 
  تمنياتي للجميع بالتفوق

  
 ،،،غالية القرني/ معلمة المادة 

 /اسم الطالبة 



 
 

 : الصحيحة اإلجابة على دائرة ضعي( 11) الى( 1) من الفقرات في: 1س      

1 
 للتعداد السكاني أهمية في التأثير على حياة اإلنسان االجتماعية واالقتصادية والجغرافية وذلك من خالل 

 تنوع قاعدة  الهرم  )د( رسم خطط تنموية قديمة )جـ( إنشاء قاعدة البحوث )ب( معرفة الزيادة والنقصان )أ(

2 
  تقع المملكة العربية السعودية في :

  الشمال الغربي  )د( جنوب شرقي )جـ(  الجنوب الغربي  )ب( الشمال الشرقي  ()أ

3 
 تقل الكثافة السكانية في المناطق و تتفاوت الكثافة السكانية من منطقة إلى أخرى 

 الصحراوية  )د( لساحليةا )جـ( الجبلية  )ب( السهلية  )أ(

4 
 . هم سكان االقتصادية بالوظائف ومختلف األنشطة يشكلون النسبة الكبرى 

 البادية  )د( الريف )جـ( القرى )ب( المدن )أ(

5 
 وسيلة لقياس توزيع السكان في الدولة أو المنطقة 

 التركيب النوعي )د( التركيب العمري )جـ( الكثافة السكانية  )ب( الزيادة الطبيعية )أ(

6 
 عمارهم أتقسيم السكان إلى فئات حسب 

 هجرة خارجية  )د(  زيادة طبيعية )جـ( تركيب عمري  )ب( تركيب نوعي  )أ(

7 
 تحتل المملكة الترتيب األول في عدد السكان 

 عالمياً )د( إسالمياً  )جـ( عربياً  )ب(  خليجياً )أ(

8  
  يتأثر بمناخ البحر المتوسط وهو حار جاف صيفاً دافئ ممطر شتاًء: 

 اإلقليم الجاف  )د(  اإلقليم الصحراوي  )جـ(  اإلقليم المعتدل  )ب(  اإلقليم المداري  )أ(

9 
 طفوح بازلتية تكونت من حمم الصخور البركانية المنصهرة التي تدفقت من باطن األرض :

  الهضاب  )د(  الحرات  )جـ(    السهول )ب(  الجبال  )أ(

11 

 أكبر حرات المملكة العربية السعودية مساحة :

 خيبر  )د( الرحا   ()جـ  الحرة  )ب(  رهط  )أ(

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
 حافظة جدةمب

 البيان النموذجية

 الفترة األولى – الثانيالفصل الدراسي 

 هـ 1111 - 1111 الدراسي لعاما

 

 

 المادة
الدراسات االجتماعية 

 والوطنية 

 السادسة  الوحدة

 المتوسطة         المرحلة

 ثالث الصف

 هوساوي رباب المعلمة :الدراسات االجتماعية والوطنية بنك األسئلة لمادة 

 9من  1

 

  

 



 
 

 

 :زاوجي بين النتيجة في العمود األول والسبب في العمود الثاني( 3( الى )1في الفقرات من )[ 2

 

                 

 التالية :الفراغات  يأكمل[ 3

 ----------------و   -----------------------------و  ---------------------ومنها  نتائج للتعداد السكاني  -1

 -------------------------------و     -------------------توزيع السكان حسب أنماط استقرارهم إلى   -2

  ----------------------و ----------------------و  --------------------للهرم السكاني فوائد ومنها  -3

  -----------------------------------------تتسم تضاريس المملكة العربية السعودية بالتنوع وذلك  -4

 مثلي لما يأتي : )يكتفى بذكر مثالين فقط(: [4

 المثال المطلوب

   جبال 

    هضاب 

  حرات 

  صحاري 

  مجاري مائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السبب النتيجة

أدق تعداد أجري في  هـ1438 يعد تعداد  (1) 
 وطني 

 بيعية والهجرة الخارجية الكبيرة الزيادة الط ) أ(

 توفر الخبرة والتقنية واإلمكاناتل ب( ) عدد سكان المملكة ينمو بشكل مستمر (2) 

 ألنها محدودة المساحة  جـ() كان نمو سكان وطني في الماضي بطئاً (3) 

 رة للخارج وكثرة األمراض والحروبلقلة الموارد والهج ) د(  

 3من  2

 



 
 

 

 من : كل  [ قارني بين 5

 .من حيث المفهوم النوعيالتركيب العمري والتركيب  -1       

  التركيب النوعي                  التركيب العمري

  

 

 

  السهل الساحلي للخليج العربي  –السهول الساحلية للبحر األحمر -2

 السهل الساحلي للخليج العربي  السهل الساحلي للبحر األحمر 

  

                

             [  حددي على الخارطة التي أمامك حدود المملكة العربية السعودية 6       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 3من  3


