
 



 المملكة العربيـة السعوديـة 
 

 اختبار الدراسات االجتماعية 

 الصف الخامس   وزارة التعليم 

 الفصل الثاني ) الفترة الثانية   االدارة  العامـة للتعليم بالمدينـة

 اسم الطالبة /   مدرسـة /  

 

 حددي االجابات الصحيحة فيما يلي:  -السؤال األول :

 تقع مدينة الرياض في ( 1

 جنوب اململكة -                              غرب اململكة -                                             وسط اململكة - 

 

 تكون وطني من ...........منطقة ادارية  ي( 2

14-                                                                13-                                             12   

 

 توجد في منطقة  املقدسات االسالمية مثل عرفات ومزدلفة ومنى ( 3

   املدينة  –                                 مكة املكرمة   –                                                      الطائف-

 

 ن أغنى مناطق اململكة العربية السعودية بالنفط م( 4

 جازان  –                          املنطقة الشرقية  –                                             املنطقة الغربية-

 

 سلمى في منطقة  و ا  جأ جبلييوجد ( 5

 نجران –                                         جازان  –                                                        حائل -

 

 ة املؤثرة في توزيع السكان  ييعمن العوامل الطب (  6

 التضاريس  –                                       السياسة  –                                                   التجارة  -

 

   :  السؤال الثاني

 ( أمام االجابات التالية  X ( او خطأ ) ✓ ضعي صح ) 

 (      )                                                الكثافة  السكانية في صحراء الربع الخالي تزيد -1

 (     )                                              ظما ) غير متساوي( تع سكان العالم ليس منيتوز  -2

 (      )                                                                             تمركز السكان في قارة اسيا   ي – 3

 (       )                                                                رسان في منطقة الرياضف  زيرةتوجد ج-4

 (        )                                       جمال الطبيعة واعتدال الجو بتمتاز منطقة الباحة  -5

 (      )                        ن األرض م املتجمد  جنوبيتمركز سكان العالم في النصف الي -6

 

76   



 السؤال الثالث: 

 الصحيحة  باإلجاباتاكملي الفراغات 

 ...... ................ر لسطح االرض او جزء منه ..صغهي رسم توضيحي م -1

 ... ...............كثر السكان في مناطق....ي -2

 .... ...............حد في منطقة ..أيقع جبل   -3

 .... .................طلق توحيد اململكة السعودية  هي منطقة من -4

 .... .................مقر امارة منطقة القصيم -5

 .... .................هو ة دقيق يةعامل العالم العربي املسلم الذي أنشأ أول خريطة  -6

 

 

 : السؤال الرابع 

 : اذكري ما هو مطلوب 

 اثنان من الفروق بين الخرائط الورقية والخرائط الرقمية   -أ

1-  

2-  

 من العوامل املؤثرة في توزيع السكان  -ب

1-  

2-  

                                        

 

 تمت االسئلة 

 

 ا العمري ر معلمة املادة / نو 

 

 

 

20 
 

2 



 المملكة العربيـة السعوديـة 
 

 اختبار الدراسات االجتماعية 

 الصف الخامس   وزارة التعليم 

 الفصل الثاني ) الفترة الثانية   االدارة  العامـة للتعليم بالمدينـة

 اسم الطالبة /   مدرسـة /  

 

 حددي االجابات الصحيحة فيما يلي:  -السؤال األول :

 تقع مدينة الرياض في ( 1

 جنوب اململكة -                              غرب اململكة -                                             وسط اململكة - 

 

 تكون وطني من ...........منطقة ادارية  ي( 2

14-                                                                13-                                             12   

 

 توجد في منطقة  املقدسات االسالمية مثل عرفات ومزدلفة ومنى ( 3

   املدينة  –                                 مكة املكرمة   –                                                      الطائف-

 

 العربية السعودية بالنفط ن أغنى مناطق اململكة م( 4

 جازان  –                          املنطقة الشرقية  –                                             املنطقة الغربية-

 

 سلمى في منطقة  و ا  جأ جبلييوجد ( 5

 نجران –                                         جازان  –                                                        حائل -

 

 ة املؤثرة في توزيع السكان  يعيمن العوامل الطب (  6

 التضاريس  –                                       السياسة  –                                                   التجارة  -

 

   :  السؤال الثاني

 ( أمام االجابات التالية  X ( او خطأ ) ✓ ضعي صح ) 

 (    خطأ  )                                                الكثافة  السكانية في صحراء الربع الخالي تزيد -1

 (   صح  )                                             ظما ) غير متساوي( تع سكان العالم ليس منيتوز  -2

 (    صح   )                                                                            في قارة اسيا    تمركز السكاني – 3

 (     خطأ    )                                                                رسان في منطقة الرياضف  زيرةتوجد ج-4

 (   صح     )                                       جمال الطبيعة واعتدال الجو بتمتاز منطقة الباحة  -5

 (     خطأ )                        ن األرض املتجمد م  جنوبيتمركز سكان العالم في النصف الي -6

 

76   
 ذج اجابه ونم



 السؤال الثالث: 

 الصحيحة  باإلجاباتاكملي الفراغات 

 ...... ................منه ..ر لسطح االرض او جزء صغهي رسم توضيحي م -1

 ... ...............كثر السكان في مناطق....ي -2

 .... ...............حد في منطقة ..أيقع جبل   -3

 .... .................منطلق توحيد اململكة السعودية  هي منطقة  -4

 .... .................مقر امارة منطقة القصيم -5

 .... .................هو دقيقة  يةعامل املسلم الذي أنشأ أول خريطة العالم العربي  -6

 

 

 : السؤال الرابع 

 : اذكري ما هو مطلوب 

 اثنان من الفروق بين الخرائط الورقية والخرائط الرقمية   -أ

 ة  قيل من الخريطة الور ان استعمال الخريطه الرقمية والحصول عليها اسه -1

 تمثيلها الحقيقي للواقع   وإظهارفيها   كمالخرائط الرقمية تحدث بسهوله ويمكن التح  -2

 من العوامل املؤثرة في توزيع السكان  -ب

 ة العوامل الطبيعي -1

   العوامل البشرية  -2

                                        

 

 

 

 ا العمري ر معلمة املادة / نو 

 

 

20 

20 
 

2 

 طة الخري 

 السهول والهضاب غير الوعره 

 المدينة المنورة 

 الرياض

 دةي نة برمدي 

 دريسي محمد اإلالعالم 



 لمادة التربية االجتماعيةسئلة بنك أ

  جغرافية وطني المملكة العربية السعوديةوحدة  

 هـ1443لعام  الصف الخامس

 

 : اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي/ 1س 

 

 :   وتسمى الضحلة وتحقق التوازن البيئي البحري كائنات حية تتكون في المياه -1

 
 الشعب المرجانية -ب الحرات -أ

 
   النباتات -ج

 
 

 :   يحد وطني من الغرب  -2
 

 بحر العرب -ج الخليج العربي -ب البحر األحمر -أ
 
 

 مساحة شبه الجزيرة العربية......... تشغل مساحة المملكة العربية السعودية  -3
 نصف -ت ثلثي -ب ربع -أ 

 : مكرمة والمدينة المنورة فيهما ......... -4
 

  المقدسات اإلسالمية -أ
 
 

 غابات طبيعية -ج وادي تثليث –ب 

 :  هي سطوح البية سوداء -5

 
 الهضاب -أ

 
 السدود -ج الحرات -ب

 
 

6-  ً  :  هي أكثر الجبال امتداداً وارتفاعا

 
 جبال طويق -أ

 
 جبال الحجاز -ج الجبال المنفردة  -ب

 



 

 : تُعد من أكبر الهضاب في وطني  -7
 هضبة نجد -ج  هضبة الصمان -ب هضبة حسمى -أ 

 : منطقة إدارية فيها المسجد النبوي  -8
 

   مكة المكرمة -ج المدينة المنورة -ب الرياض -أ 
 
 

 : تقع جبال طويق في منطقة   -9
 

 القصيم -ج نجد -ب الجوف -أ
 
 

 

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

 )  ( صحراء رملية في وطني  كبرأ رمال الربع الخالي هي

 )   ( آسيا الغربي لقارةالجنوب العربية السعودية في تقع المملكة 

 )   ( أطول وادي في وطني وادي العقيق 

 )  (  منطقة إدارية 13قُسمت المناطق اإلدارية في المملكة العربية السعودية إلى 
 

 )  ( الجبال هي األرض المرتفعة والمسطحة 

 )     ( العاليةالهضاب هي المناطق الشديدة االرتفاع ذات القمم 

 

 : الفراغات التالية بما يناسبها  املئي/ 3س 

 .................... ..... الغربي لقارة ....... ...... تقع المملكة العربية السعودية في  -

 

 ....................... و.................... في وطني هي اإلسالميةالمقدسات  .  -

و  ........ ......... من أهم الجبال في وطني  .  -

 .................... و.................. .... 
 ............................... و......................... ...  من أهم الهضاب في وطني  -

 ...................................... هي  الشعب المرجانية .  -



 ..........................................   الحرات هي .  -

 

 :  ما أهمية موقع المملكة العربية السعودية / 4س 

1 

2 

3 

-  

المدينة  -المناطق اإلدارية التالية ) مكة المكرمة  أمامك خارطة حددي عليها /  5س 

 : الرياض ( –المنورة 

 

 

 هتم بحمد هلل وتوفيق



 

 هـ1443 ثانيالفصل الالصف السادس  والمواطنةلدراسات االجتماعية لمادة ا شاملة أسئلة 

 (  الخرائط والسكان) الرابعةالوحدة   

  

 واحدة فقط منها صحيحة: إجاباتيلي أربعة  لكل فقرة مما/ 1س

 

 

 هو تعريف ....رسم توضيحي مصغر لسطح األرض أو لجزء منه يوضح الظواهر الطبيعية والظواهر البشرية   -1

 الجغرافيا  -د الخريطة  -ج علم التكنولوجيا  -ب الجغرافيا الجيولوجية   -أ     

 

 نسان الخريطة قبل معرفته لـ....ُعرف اإل -2

 التطور -د -أ الرسم  -ج القراءة -ب الكتابة  -أ
  -ب

 يمكن تحديثها بسهولة هي الخرائط .... -3
 

 الجيولوجية -د -أ الرقمية -ج الورقية  -ب الطبوغرافية  -أ

  -ب

 يكون توزيع السكان في العالم ..... -4

 امتفرق   -د ليس منتظما    –ج   امنتظم   -ب اكثيف   -أ

 

 تنخفض الكثافة السكانية في .... -5

 مناطق المناخ المعتدل  -د  المدن الساحلية  -ج  العواصم  -ب الجبال الوعرة  -أ

 

 يتركز السكان فيها هي قارة .... -6

 فريقيا إ -ا  د-د -أ آسيا  -ج استراليا  -ب امريكا الشمالية  -أ

  -ب

 من العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع السكان في العالم .... -7

 الصناعة -د التضاريس   -ج ة السياح -ب الزراعة  -أ

 

 اإلنسان لتلبية احتياجاته األساسية  هو تعريف .......األعمال والمجهودات التي يؤديها  -8

 الزراعة  -د الصناعة   -ج النشاط االقتصادي  -ب الموارد الطبيعية  -أ

 

 تزداد الكثافة السكانية في المناطق ذات المناخ .... – 9

 الجاف  -د البارد جدا   -ج الصحراوي  -ب المعتدل  -أ



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

 (    )                                          يتوزع السكان في العالم بشكل منتظم      ( 1

 (    )            يقل عدد السكان في المناطق الساحلية                                   ( 2

 (        )                     االسكان فيه يزداد عدد المزدحمة باألشجار مناطق الغابات( 3

 (    )         هو العالم المسلم محمد اإلدريسي أول من أنشأ خريطة عالمية صحيحة( 4

 )       (         استعمال الخرائط الورقية أسهل من الخرائط الرقمية                   ( 5

 (    )           الخرائط الرقمية يمكن تحديثها بسهولة                                   ( 6

 )       (         ي توزيع السكان                              المياه عامالً أساسيا ف دتُع( 7

                                                                                                              من أسباب ارتفاع الكثافة السكانية بالقرب من السواحل البحرية الزراعة وصيد السمك ( 8

 (      ) 

 )       (             تزداد الكثافة السكانية في الصحاري الحارة                          ( 9

 (    )                                تتنوع المحاصيل الزراعية في المناطق المعتدلة   ( 10

 (      ) سكان النزاعات والحروب تعد من أهم العوامل البشرية المؤثرة في توزيع ال( 11

  )      (                   طبقات األرض تتولى هيئة المساحة الجيولوجية إنتاج خرائط (12

 مود ب : صلي العمود أ بما يناسبه من الع/ 3س

 

 

 

 ب أ

 تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات مفيدة لإلنسان الخريطة

األعمال والمجهودات التي يؤديها اإلنسان لتلبية  الموارد الطبيعية
 احتياجاته األساسية 

رسم توضيحي مصغر لسطح األرض أو لجزء منه  النشاط االقتصادي
 يوضح الظواهر الطبيعية والبشرية 

كل ما أودعه هللا في الطبيعة من مخزون لتلبية  النشاط الصناعي
 احتياجات اإلنسان وبناء حضارته 



 

 

 

 الفراغات التالية بما يناسبها :املئي /4س

 يقصد بالخريطة ....................................................................... -1
من العوامل المؤثرة في توزيع السكان في العالم  -2

 ................................و...............................
إلى تنقسم العوامل الطبيعية  -3

....................................و.............................و.............................

 و.............................
تنقسم العوامل البشرية إلى  -4

 .......................................و............................

 ..............................و..........................تنقسم مصادر المياه إلى قسمين  -5
 للموارد الطبيعة نوعان هما .................................و.............................. -6
من أنواع النشاط االقتصادي  -7

 .............................و.........................و.............................

 الموارد الطبيعية المتجددة مثل ...............و..................و........................ -8
الموارد الطبيعية غير المتجددة مثل  -9

 ........................و.......................و.......................

أنواع النشاط االقتصادي  -10

 و...........................و....................................................

 

 عللي لما يأتي : / 5س 

 لخرائط على ألواح الطين والخشب وجلود الحيوانات ؟نقش اإلنسان قديًما ا -1

........................................................................ 
 الخرائط أكثر دقة من الخرائط القديمة ؟ تأصبح -2

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

 العناية بتوزيع السكان في العالم ؟ -3

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

صحراوية ؟ انخفاض الكثافة السكانية في المناطق ال -4

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

ارتفاع الكثافة السكانية في المناطق ذات الموارد الطبيعية؟   -5

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 عددي ما يلي :/ 6س 

 

 وامل المؤثرة في توزيع السكان في العالم ؟                                             الع -1

 

 

 مصادر المياه؟ -2
 

 

 أقسام الموارد الطبيعية ؟-3

 

 

 أنواع النشاط االقتصادي-4

 

 

 

 

 تنتمي إليه الصور التالية : الذي نشاط / حددي ال7س

   

                      



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

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

                                          

 

من خالل الصور التي أمامك ماهي المناطق التي يكثر عدد السكان /  8س

 فيها ؟

                                                                                                         

              

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

 

 

 

 

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

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

 

 وفقكن هللا


	3- جغرافية وطني المملكة العربية السعودية
	4-الخرائط والسكان

