


 

 
 اختبار نهائيأسئلة 
 الدور: األول : األول   الفصل الدراسي 

 هـ 1441للعام الدراسي: 
 

رقم 
 السؤال

 الدرجة المستحقة
 اسم المراجع اسم المصحح

 كتابة   رقما  

     األول

     الثاني

     الثالث

     الرابع الصف: ............................................................................................اسم الطالب: 

     الخامس نةالمادة: الدراسات االجتماعية والمواط رقم الجلوس:

     السادس الزمن :  اليوم والتاريخ

ا الدرجة الكلية   رقم 
 

   المجموع   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كتابة
  

 

  

 4من  1صفحة 
 

  أ اإلجابة ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابد

 :يليالسؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة مما 
 -من نماذج الدراسات االجتماعية التي تهتم بدراسة الخرائط: .1
 حكومة د  اقتصاد ج  جغرافيا ب  تاريخ أ

 -دراسة الماضي لإلستفادة منه في الحاضر والمستقبل: .2
 تاريخ د  حكومة ج  جغرافيا ب  اقتصاد  أ

 -الشخص الذي يدرس الماضي ويكتب عنه: .3
 جغرافي د  مؤرخ ج  سياسي ب  اقتصادي أ

 -:كانت الشمس أمامك في الصباح واتجهت إلى اليمين، فمااتجاهك؟إذا   .4
 الغرب د  الشرق ج  الجنوب ب  الشمال أ
 يتكون وطني اليوم من ............ منطقة. .5
 15 د  13 ج  14 ب  12 أ

 -من الكلمات التي لها عالقة بالتاريخ: .6
 غدا   د  اليوم ج  اآلن ب  األمس أ

 -عندما اسأل ماهو؟ فإنني اسأل عن: .7

 -كل مايتعلق بالكرة األرضية وتكوينها والظواهر الطبيعية والبشرية هو: .8
 الحكومة د  الجغرافيا ج  االقتصاد ب  التاريخ  أ

 -كل مايأتي من الجهات األصلية ماعدا: .9
 الغرب د  الشمال ج  الجنوب الغربي ب  الشرق  أ

 المكان د  البيئة ج  الطبيعة ب  الموقع أ



 

 4من  2صفحة 
 

 

 -تحديد ووصف الموقع الذي نكون فيه هو : .10

 -المكان الذي يعيش فيه اإلنسان فيتأثر به ويؤثر فيه هو: .11
 الجغرافيا د  الحركة ج  الموقع ب  البيئة أ

 -تحول األراضي الخصبة إلى أراضي صحرواية مع مرور الزمن : .12
 البيئة د  المحمية ج  التصحر ب  الغطاء النباتي  أ

 -انتاج وتوزيع وتبادل واستهالك السلع والخدمات: .13
 الجغرافيا د  االقتصاد ج  الحكومة ب  التاريخ أ

 -المادة القادرة على تحريك اآلالت والمعدات هي: .14
 العمال د  الطاقة ج  المصنع ب  رأس المال أ

 -الشخص الذي يصنع البضائع أو يوفر الخدمات هو: .15
 رأس المال د  منتج ج  مستهلك ب  بائع  أ

 -كان الناس قديما  يشترون السلع بـــــ : .16
 التحويل البنكي د  اإلنترنت ج  البطاقة البنكية ب  السلع أ

 -الحكم في وطني هو نظام : نظام .17

 -يرأس مجلس الوزراء : .18
 القاضي د  الوزير ج  رئيس مجلس الشورى ب  الملك أ

 -الحصول علي التغذية الصحية يعد من : .19
 الجغرافيا د  الحقوق ج  االقتصاد ب  الواجبات أ

 -كل مايأتي من واجبات المواطن ماعدا : .20

 
 
 

 

 

 
 
 

 المكان د  الطبيعة ج  البيئة ب  الحركة أ

 فيدرالي د  برلماني ج  ملكي ب  رئاسي أ

 طاعة ولي األمر د  التعليم الجيد ج  احترام اآلخرين ب  العمل بجد أ

 
15 



 

 4من  3صفحة 
 

 

 ) خطأ ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:كلمة و  , أ) صح ( أمام العبارة الصحيحة كلمة ضع  السؤال الثاني:
 خاطئة صحيحة العبارة م

  ب صواب أ اإلشاعة هي نقل الكالم دون التثبت من صحته. 21
 خطأ ب  أ واحد متماسك.وطني قبل التوحيد كان مجتمع  22
 خطأ ب  أ يقع وطني المملكة العربية السعودية في قارة استراليا. 23
  ب صواب أ ض من ماء ويابسة.الجغرافيا الطبيعية هي التي تقوم بدراسة ماعلى سطح األر  24
 خطأ ب  أ الجهة المقابلة للشمال الشرقي هي الشمال الغربي. 25
 خطأ ب  أ دية.مع البيئة بناء الطرق والسكك الحديمن طرق تكيف اإلنسان  26
مة وزيارة المدينة يفد المسلمون إلى وطني ألداء الحج والعمرة في مكة المكر  27

 المنورة.
 أ

 صواب
  ب

 خطأ ب  أ السيارات الفارهة والمجوهرات من السلع الضرورية. 28
  ب صواب أ محسوس.التعليم في المدراس يعد من أنواع اإلنتاج الغير  29
 خطأ ب  أ المصانع واآلالت تعد من الموارد البشرية. 30
 خطأ ب  أ عاصمة الممكلة العربية السعودية هي مكة المكرمة. 31
  ب صواب أ مجلس الشورى هو المسؤول عن اصدار األنظمة ومناقشتها. 32

 
 

 اآلتية:أكمل الفراغات اآلتية من خالل االستعانة بالكلمات  السؤال الثالث:
 الموارد الطبيعية ( –التمور  –المحمية  –الجغرافيا البشرية  –الجغرافي  –مصدر ثانوي  –) الجدول الزمني  

 ...............المحمية مكان طبيعي من األرض تحدده الدولة للحافظ عليه هو ............. -33
 ............................الجغرافيا البشرية ......راسة توزيع السكان هي .......تهتم بدالتي -34
 ..........الجدول الزمني .....األحداث وفق الزمن هو . رسم تخطيطي يوضح الترتيب الذي وقعت فيه -35
 ............يةالموارد الطبيع .سان إلنها مفيدة هي .....أشياء في الطبيعة يستعملها اإلن -36
 ....................التمور تصدر المملكة ................. -37
 ..........مصدر ثانوي ..والمواطنة ........يعد كتاب الدراسات االجتماعية  -38
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 4من  4صفحة 
 

 

  :رابعالسؤال ال
 :فسر لما يأتي) أ (                  
 سفر بعض التجار لزيارة بعض الدول. -39

 لشراء البضائع.....................

 توحيد المملكة العربية السعودية. -40
 إعادة تأسيس أجزاء الدولة السعودية. .1

 جمع شمل المواطنين تحت راية واحدة. .2
  أصبح التبادل التجاري سريعا  اليوم. – 41

 وسائل المواصالت الحديثة. .1

 التقنية الجديدة. .2

 أهمية العنوان الوطني. -42

 يسهل الوصول إلى المكان الذي نريده.حتى 
 :أجب عن السؤالين التاليين(  ب) 
 

  ماالواجب علينا حتى ال يحدث نقص ؟ – 43

 الحرص على اإلدخار وترشيد اإلنفاق.
 لمن تكون البيعة ؟ – 44     

 للملك وولي العهد فقط.

 
 

 وفقك اهلل.انتهت األسئلة ,,,,, 
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 أسئلة اختبار
 الفصل الدراسي األول  

 هـ 1441-1440للعام الدراسي 
 

رقم  
 السؤال 

اسم   الدرجة المستحقة 
 ة المصحح

 ة اسم المراجع
 كتابة   رقما  

   خمسة عشر  15 األول

   تسع درجات  9 الثاني

  ثالث درجات  3 الثالث 
 

   ثالث درجات  3     الرابع   الصف:الرابع اإلبتدائي ................................................................................................اسم الطالبة: 

الدراسات المادة:  رقم الجلوس:
 االجتماعية والمواطنة 

   الخامس
  

     السادس  الزمن : ساعة ونصف     اليوم والتاريخ

ا الدرجة الكلية   رقم 
30   

 ثالثون درجة كتابة
  

 ثالثون درجة  30 المجموع 
  

   30 

  

 

 4من  1صفحة 
  

 

  اإلجابة ئيابهلل مث ابد ن يوفقك هللا استع ةالطالب ابنيت
 

 ( 0.75) درجة ال بثالث أرباعكل فقرة اختاري اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي :  السؤال األول :

 أدرس:عندما أريد أن أتعرف على األبطال الذين خدموا وطني فإنني  -1

 الدراسات االجتماعية  د  لغتي ج  الرياضيات ب  العلوم أ

 السعودية:نظام الحكم في المملكة العربية  -2

 اتحادي د  دستوري ج  جمهوري ب  ملكي أ

 والمستقبل:هو دراسة الماضي لإلستفادة منه في الحاضر  -3
 

 قتصاداإل د  الحكومة ج  الجغرافيا ب  التاريخ أ

 ماعدا: كل مما يأتي من فروع الدراسات االجتماعية  -4
 

 النحو د  اإلقتصاد ج  الحكومة ب  التاريخ أ

  المؤرخ:األمثلة التي يبحث عنها  من -5
 

 الدراسات االجتماعية  د  التاريخ ج  ارآلثا ب  الحضارة  أ

 المصادر:ار من آلثا -6
 

 المعلوماتية د  لوثائقيةا ج  الثانوية ب  األولية أ

 صحته:هي نقل الكالم دون التثبت من  -7
 

 الرواية  د  اإلشاعة  ج  الكتب ب  القصة  أ

 التاريخي: الحدثما ينتج عن  -8
 

 اإلشاعة  د  الوحدة ج  األثر ب  السبب أ

 :.........منطقةيتكون وطني اليوم من  -9

 
 الكلمات التالية لها عالقة بالتاريخ ماعدا : -10

 

 آلنا د  ارآلثا ج  كان يا مكان ب  الماضي  أ

 
 

15 

15 

 15 د  14 ج  13 ب  12 أ



 
 

 4من  2صفحة 
 

 

 يسمى:الشخص الذي يدرس الجغرافيا  -11
 

 إلقتصادي ا د  لجغرافي ا ج  لسياسيا ب  المؤرخ أ

  اتجاه:عندما تكون الشمس أمامي في الصباح واتجه ناحية اليسار فهذا يسمى  -12
 

 جنوبال د  غربال ج  شرقال ب  لشمال ا أ

 :البيئةمن طرق تكيف اإلنسان مع   -13
 

  في لمدفأةا استعمال أ
 الشتاء

 بناء الجسور د  التربة الخصبة للزراعة  ج  بناء الطرق ب 

 :العالمتصدر المملكة العربية السعودية إلى دول  -14
 

 اإللكترونيات د  النفط ج  األناناس ب  الموز أ

 حياته:إليه اإلنسان ويستهلكه في  جا يحتام -15
 

 اإلدخار د  المال رأس  ج  الموارد  ب  السلع  أ

 للمستقبل: هجزء من المال وحفظ تخصيص -16

 البشرية:من الموارد  -17
 

 لمعلمونا د  لمصانعا ج  لمعادنا ب  األموال أ

 الصيدليات:الشخص الذي يصنع الدواء ويوفره في  -18
 

 السياسي د  المستهلك ج  المنتج ب  اإلقتصادي  أ

  :طرق الشراء الحديثة ماعدا  كل ما يأتي من -19
 

 البطاقة البنكية د  المقايضة ج  اإلنترنت ب  قدا  ن أ

 :  يمثل السلطة التنظيمية في حكومتي  -20
 

 المجلس األعلى للقضاء  د  وزارة المالية  ج  مجلس الوزراء  ب  مجلس الشورى  أ

 
 
 

 
 
 

 طئة : الخا العبارة أمام(   × )   عالمة  و  الصحيحة العبارة  أمام(  √:  ضعي عالمة  )  السؤال الثاني 
 (  0.75)  درجةال بثالث أرباع كل فقرة                                                                                                             

 

 الــــــعــــــبــــارة رقمال
 صح

 

 خطأ

  صح  .   ا  متماسك ا  واحد  ا  أصبح وطني بعد التوحيد مجتمع 21

 خطأ   .   ـه1353المملكة العربية السعودية عام تم توحيد  22

 خطأ   درس توزيع السكان جغرافيا طبيعية . تنوع الجغرافيا التي   23

 المكان هوتحديد ووصف الموقع الذي نكون فيه .  24
 صح 

 

 المستهلك د  رأس المال  ج  اإلدخار ب  الترشيد أ

9 
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 4من  3صفحة 
 

 خطأ   من أنواع اإلنتاج المحسوس التعليم .  25

 صح  الجغرافيا هي كل مايتعلق بالكرة األرضية وتكوينها .  26
 

 صح  المسلمون إلى وطني ألداء الحج والعمرة في مكة المكرمة وزيارة المدينة المنورة . يفد  27
 

 خطأ   من السلع الضرورية السيارات الفارهة .  28

 صح  تعتمد الدول على التبادل التجاري من أجل تنمية اقتصادها .  29
 

 صح  السعودية . تفيدني الدراسات االجتماعية في التعرف على وطني المملكة العربية  30
 

 خطأ   السياسي هو الشخص الذي يدرس الماضي ويكتب عنه .  31

 صح  التصحر هو تحول األراضي الخصبة إلى أراٍض صحراوية مع مرور الزمن .  32
 

 

 (  بنصف درجة كل فقرة ) :  ضعي الكلمات التالية في المكان المناسب السؤال الثالث : 
 ( التقنيات الجديدة  - التبادل التجاري –االقتصاد  – الخرائط  – العنوان الوطني  – البيئة  – )المحمية      
 . المكان الذي يعيش فيه اإلنسان فيتأثر به ويؤثر به ........... ....... ..... البيئة ...... ... ............. -أ

 جديدة لتقنيات الاو  الحديثةا نتيجة لوجود وسائل المواصالت أصبح اليوم التبادل التجاري سريع  -ب 

 . .................لمعرفة موقع المكان الذي نعيش فيه الخرائط ............. . استعمال ......يمكن   -ج

 . لمكان محدد بحيث يسهل الوصول إليه .......... رموز وأسماء .. ...العنوان الوطني ............ -د 

 ......................... ........  التبادل التجاري...... والخدمات بين الناس .........السلع   تداول -هـ

 انتاج وتوزيع وتبادل واستهالك السلع والخدمات.  ........ ...... ........االقتصاد ..................   -و

 
 

 (  بنصف درجةكل فقرة )  : أجيبي عن األسئلة التالية: السؤال الرابع 
 

 الحركة: عددي فوائد -أ 

 .... . .................. .......   حصول الناس على احتياجاتهم.................-1

 ............................................   معرفة األماكن.....................-2

 صنفي العبارات التالية في مكانها المناسب:  -ب

 األمر. طاعة ولي  – الحصول على التغذية الصحية 

 الواجبات الحقوق

 طاعة ولي األمر    غذية الصحيةالحصول على الت 
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 4من  4صفحة 
  

 

 

 

 حددي الجهات األصلية على المخطط التالي:  -ج

 

 

 

 

 

 

 االتجاهات األصلية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 حنني العبيدان  معلمتك:  .. انتهت األسئلة، متنيايت لِك ابلتوفيق 

 الشرق

 الجنوب

 الغرب

 الشمال


