
 



 

 مراجعة الدراسات االجتماعية
 -يلي: ي اإلجابة الصحيحة فيما رااخت

1  
 ................................إنتاج السلع و الخدمات و توزيعها و تبادلها و استهالكها تعريف ل

 اإلنتاج  د السلع  ج    النشاط االقتصادي ب التبادل التجاري  أ

2  
 مثل على أسئلة ............................ ج ؟ ماذا ننت

 السياسي د االقتصادي ج  في الجغرا ب المؤرخ  أ

3  
 .......................... حياتنامن السلع الضرورية في 

أ

- 
ج  ةالسيارات الفاره ب   ةاألطعمة األساسي

- 
 الهواتف النقالة د هرات المجو

4  
 ..................... يعد التعليم في المدارس من أنواع

أ

- 
 اإلنتاج المادي د السلع الغير ضرورية  ج  اإلنتاج غير المادي  ب السلع الضرورية 

5  
 استخدام المياه فوق الحاجة من صور 

 االستهالك د االدخار ج  اإلسراف  ب الترشيد  أ

6 

 ........................... زيتون من أنواعتمر و زيت اليعد إنتاج ال

 اإلنتاج الغير المادي د السلع الغير ضرورية  ج  ضرورية السلع ال ب اإلنتاج المادي أ

7 
 ................................ أي مما يأتي يعد من أنواع الطاقة

 رياح ال د األطباء ج  عمال البناء ب المهندسون   أ

8 
 ............................ص الذي يصنع البضائع أو يزرع األرض أو يوفر الخدمات هوشخال

 اإلدخار د رأس المال ج  المستهلك ب المنتج أ

9 
دمات بين النا لَع والخِّ  ..................... مصطلح ل ستداول الس ِّ

د اإلنتاج  ج  االقتصادي  شاطالن ب التبادل التجاري  أ

- 
 الحركة

10 
 صناعة الدواء هو ...................... 

 بيع  د استهالك ج  إنتاج  ب رأس مال   أ

11 
 السلع ب نكان الناس قديما يشترو

 حويل البنكي الت د  البطاقة الذكية ج  المقايضة  ب المال أ

12 
 : الشخص الذي يشتري الدواء من الصيدلية هو

 منتج  أ

 

ب

- 
ج  رأس المال

- 
د مستهلك 

- 
 بائع 

13 

 رات االتية : حدد حاالت االدخار في العبا

 ب شراء سلع دون حاجة أ
طلب مزيد من المال  

 من الوالدين
 ج 

حفظ بعض المال 

لكترونية  لشراء لعبة إ

 عد فترة من الزمن ب

 د
االقتراض من الطلبة  

 في المدرسة 

14 
 .................................... يستغرق التبادل التجاري قديما

أ

- 
ب دقائق 

- 
ج  ساعات 

- 
د   أيام

- 
 شهور 

15 
 . ...........لى تتجه رحلة قريش في فصل الشتاء إ

 ورة المدينة المن  د اليمن ج  مصر  ب عراقال أ



  -: خاطئة الالعبارة نهاية ( × ) وعالمة صحيحة الة العبار نهاية (✓) عالمة  ضعي
 

16 
 ................... يقع المسجد الحرام وقبلة المسلمين في ......

 المدينة المنورة  أ

 
 مكة المكرمة  ب

 
 الرياض ج 

 
 الطائف د

 

17 
 .................... كان سكان شبه الجزيرة العربية يعملون في ........

 الرعي د الصناعة ج  الصحة ب التعليم أ

18 
 ............... ......في وتوجد  ر الحج   التاريخية  آثار وطنيمن 

 العراق د مصر  ج  بالد الشام  ب العال  أ

19 
 ......................... هي قارةأكبر القارات مساحة 

 استراليا د اوروبا  ج  افريقيا  ب آسيا أ

20 
 للشمس. تعد األرض الكوكب ......................................بالنسبة 

 امسالخ د بعالرا ج  الثالث  ب الثاني أ

21 
 أحد أشكال اليابسة ........................... 

 األنهار  د البحار ج  المحيطات ب الجبال أ

22 
 بالماء من جميع الجهات ............... أرض محاطة 

 الجزيرة  د الهضبة  ج  الوادي  ب السهول  أ

23 
 …………………… ينتج عن دوران األرض حول محورها ) نفسها (

 أطوار القمر  د الجاذبية األرضية  ج  الفصول األربعة  ب تعاقب الليل و النهار أ

24 
 …………………… لمكتملسمي القمر اي

ا  ب هالالا  أ  التربيع األول  د بدراا  ج  محاقا

25 
 مائيةيتكون الماء من ...........................

 مسطحات  6 د مسطحات  5 ج  مسطحات  4 ب مسطحات  3 أ

26 

 س في كل قارات العالم عدا ................... يعيش النا

 أ
القارة القطبية 

 الجنوبية  
 افريقيا  د اوروبا  ج  الشمالية  أمريكا ب

27 
 .................... لالقمر كوكب تابع  

 زحل  د المريخ  ج  سالشم ب األرض  أ

28 
 تفصل بين المسطحات المائية : 

 البحار د يطاتالمح ج  األنهار  ب اليابسة أ

29 
 تقع شبه الجزيرة العربية في الجنوب الغربي من قارة 

 افريقيا  د آسيا ج  استراليا ب افريقيا  أ

30 
 ............... سكنت قبيلتي طسم و جديس ........ 

 ورة نة المن المدي د مكة المكرمة  ج  اليمامة  ب الحجر أ

 (          )    تبذير.   يسمىاألشياء ذات األسعار المعتدلة اختيار   1

 (           ) لها اإلنسان في اإلنتاج. ي أموال وإمكانات أخرى يستعمالموارد الطبيعية ه   2



 

 
 

 (             ) .%29تشكل اليابسة من سطح األرض نحو   3

 (             ) .والطائرات وسيلة المواصالت قديما كانت السيارات والسفن   4

 (         )    .لألرض حركتان حركة حول محورها وحركة حول الشمس  5

 (            ) .شكل ال يةكرو األرض كبيرة جدا وهي   6

 (           ) االدخار هو تخصيص جزء من المال.  7

 (        )      الفصول األربعة  محورهاينتج من دوران األرض حول   8

 (             )  .أدفع المال دون تفكير  االدخار من حاالت   9

 (            )  . يعملونشرية هم الناس الذين الموارد الب  10

 (             ) .صف العرب قديما باألخالق الحميدة كالكرم والشجاعةات  11

 (         ) اليوم السلع بالمال.يشتري الناس   12

 (            ) .نحتاجهاجهزة التي ال إطفاء األ االستهالكصور ترشيد  من  13

ا.الشهر  أول يكون القمر في   14  (           ) محاقا

 (           ) .الشهر التاسع من شهور السنة القمرية هو رمضان  15

 (           ) . يوجد مسجد القبلتين في المدينة المنورة  16

 (         ) من مصادر الطاقة المعلم .  17

 (           ) .نامكان العرب قديما يعبدون األص  18

 (           ) . هي ملة إبراهيم عليه السالم الحنيفة  19

 (           ) األطعمة و المالبس هي سلع غير ضرورية.   20

 (           ) . على الجبال والصخوروكتبها أجدادنا في وطني نشأت اللغة العربية   21

 (           ) .الصحراء أرض واسعة قليلة الماء والنبات  22

23  
و البحث عنها و معرفتها تكون بالتنقيب و  اآلثار شواهد على التاريخ 

 لة.المسؤو الجهاتقبل من  االكتشاف
(           ) 

 (           ) . عاد وثمودإلى  العرب الباقية هم عرب ينتسبون    24

 (           ) الرياض يأعمدة الرجاجيل ف  تقع  25

 (           ) .رسم توضيحي لسطح األرض أو جزء منه هي  الخريطة   26

 (           ) ألن األرض كبيرة جداا ال نرى الشكل الكروي لألرض   27

 (         ) من سطح األرض. %71الماء يشكل   28

 (         ) .عندما يختفي القمر يكون بدراا   29

 (         ) ة انها تساعدنا على تحديد األماكن و مواقعها . من فوائد الخريط   30
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 مراجعة مادة الدراسات االجتماعية                                    

ي حياتنا األطعمة والمالبس .1
ي نستخدمها فر

ورية الت   (       )           . من السلع الضر

 (         )                                          تتجه جميع األشياء بسبب الجاذبية عىل سطح األرض   .2

 (          )                . الذي يستعمل السلع والخدماتالمنتج هو  .3

ي ال  .4
 (       )         . تحتاجها  من صور ترشيد االستهالك إطفاء األجهزة الت 

 ( )          . من أنواع اإلنتاج المادي التعليم .5

 ( )       . قمة مرتفعة ولها الجبل كتلة صخرية  .6

 ( )        . األرض كروية الشكل  .7

ية . يعد  .8  (    )                 األطباء والمعلمون من الموارد البشر

                                                    (           )          االدخار هو تخصيص جزء من المال وحفظه للمستقبل                      .9

 ( )      . ينتج عن دوران األرض حول محورها الفصول األربعة  .10

ي لقارة آسيا  .11 ي الجنوب الغرب 
  ( )   . تقع شبة الجزيرة العربية فر

 يعبدون االصنام والكواكب  .12
ً
 ( )     . كان العرب قديما

 باألخالق الحميدة مثل الكرم والشجاعة اتسم .13
ً
 )        (           . العرب قديما

ية هم الناس الذين يعملون.  .14  ( )          الموارد البشر

ي يعتمد عليها اإلنتاج  .15
 (         )       الموارد هي االشياءالت 

 من الشمس.   .16
ً
 (        )     يعد األرض الكوكب األول قربا

 ( )     كسوف الشمس هو احتجاز ضوء الشمس عن جزء من القمر.    .17

 )       (    منها الطاقة الحرارية والذرية والشمسيةالطاقة أنواع متعددة  .18

ر الناس يسىم االنتاج  .19 ر بي   ( )                      تداول السلع بي 

 ( )                          بسبب الجاذبية تتجة جميع األشياء عىل سطح األرض  .20

 (  الكوكب األقرب اىل الشمس عطارد والزهرة األرض )         .21

ي حياتنا                 .22
ية   فر  (   ) يعد النفط من الموارد البشر

ي قارة :  1
 
ي ف

 يقع وطن 

   أسيا  أوربا   افريقيا  

 عن طريق  2
ً
اء السلع قديما  : كان شر

نت   البطاقة    المقايضة   االنت 

اء الدواء من الصيدلية هو  3  : شر

 رأس المال   استهالك     انتاج
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 : تحيط بها المياه من جميع االتجاهات هي  4

 الصحراء   الوادي   الجزيرة  

ي ويكوكب تابع  5
 : عكس ضوء الشمس هو  لألرض غير مض 

 المري    خ   القمر   زحل 

 حد اشكال اليابسة  أ 6

 الثلوج   األنهار   الصحراء 

ي فصل الشتاء اىل :  7
 
 تتجه رحله قريش ف

 اليمن العراق   مض 

 : يدور القمر حول األرض كل شهر  8

ر  ثالث مرات   مرة واحدة   مرتي 

ي أول الشهر  9
 
   : يكون القمر ف

  
ً
   محاق بدرا

ا
 هالل

 :   أكير القارات مساحة هي قارة 10

اليا   القارة القطبية المتجمدة  اسيا   است 

ي  11
 
   : يقع المسجد الحرام وقبلة المسلمير  ف

 الرياض   مكة  المدينة  

ي  12
 
 : يوجد مسجد القبلتير  ف

 المدينة المنورة   تبوك  الطائف 

ي يعد من أنواع   13
 :  الطاقةأي مما يأت 

 اإلدخار            الطاقة الشمسية  راس المال 

 انتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتبادلها  14

 نشاط اقتصادي  ترتيب زمني  تبادل تجاري 

ي يعد من أنواع الطاقة 15
 أي مماياب 

 االدخار الطاقة الشمسية  رأس مال

ر الناس  يسىم  16    تداول السلع والخدمات بي 

 الموارد   تبادل تجاري  تبادل اقتصادي  

ون السلع ب             17  كان الناس قديما يشت 

نت السلع    البطاقة الذكية  االنت 

 ب بسباتجاه جميع األشياء عموديا نحو األرض  18

 كروية األرض  الحجم الكبت  للجسم  الجاذبية  

 

 

 الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية هو .............................  .1

ي منتصف الشهر ................................  .2
 يكون القمر فر

ي ...............................  .3
ي عليه الصالة والسالم فر  ولد النت 

 ........................ رسم توضيحي لسطح األرض أو جزء منه  .4

 ................. الخريطة الرقمية هي خريطة  .5

   ........... و .......... ينتسب العرب الباقية اىل   .6
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ي أول الشهر ...................  .7
  يكون القمر فر

 الهجرية .....................   شهور السنةالشهر العاشر من  .8

 

 ب  أ م

ي عليه  1 ي دفن النت 
 الشام   السالم فر

ي    2
 الحرارية  من آثار وطتر

 المدينة المنورة    الماء   أشكالمن  3

 البحار    مثلة الطاقة من أ 4

ية   5  األطباء    من الموارد البشر

   لقبيلة قريشتتجه رحلة الصيف  6

 من الموارد الطبيعية      7

 تتجه رحلة الشتاء                                                8

 من رأس المال  9

 العال  

 النفط  

   اليمن

   الشركات

 

 اذكري حركات دوران األرض :     / 1

1-  .............................2- .................................. 

 اذكري اثنان من عنارص الخريطة :      

1-  .......................................2 ........................................ 

 من فوائد الخريطة   -2

1-  ..................................2......................  

 اذكري أهمية تنوع الفصول األربعة 

1-  ...........................2 .................... 

 من حضارات شبة الجزيرة العربية  

1-  .............................2-..................................... 
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 لمادة الدراسات االجتماعية للصف الرابع الفصل الدراسي الثاني ةمراجع أسئلة

  

 

 أكملي الفراغات باإلجابات الصحيحة فيما يلي: 

 من السلع الضرورية لإلنسان ...................... و .............................  .1

 ...........الشخص الذي يستعمل السلع والخدمات ويستفيد منها يسمى ....  .2

 من أهم السلع التي يبيعها وطننا للخارج ................. و .......................  .3

 تبادل السلع قديما يسمى ...........................................  .4

تخصيص جزء من المال وحفظه لتلبية االحتياجات في المستقبل يسمى  .5

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

 مد عليها اإلنتاج تسمى ......................................... األشياء التي يعت .6

 من أمثلة الموارد البشرية ............................. و ...................................  .7

 استعمال الموارد واألموال استعماال معتدال يسمى .......................................  .8

 ري هو .......................................................................... التبادل التجا .9

 األطعمة األساسية والمالبس هي سلع ..................................................  .11

 تحويل المواد الخام إلى منتجات هو .....................................................  .11

 ناصر الخريطة ................... و ...................... و ................... من ع .12

 تقع شبه الجزيرة العربية في الجنوب الغربي من قارة ............................  .13

 احتجاب ضوء الشمس عن جزء من األرض يسمى ..............................  .14

...................... و  اإلسالم: في الجزيرة العربية قبل من العبادات التي كانت منتشرة  .15

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

 المقدستان: توجد في وطننا المملكة العربية السعودية المدينتان  .16

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

 الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية هو .............................  .17

 يكون القمر في منتصف الشهر ................................  .18

 رسم توضيحي لسطح األرض أو جزء منه ...............................   .19

 ............الخريطة الرقمية هي خريطة ........................  .21

 ولد النبي عليه الصالة والسالم في ...............................  .21

 و .........................  الى ......................... ينتسب العرب الباقية  .22

 األول: السؤال 
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 يحد الجزيرة العربية من الشمال ...................... و ................................  .23

 ........................ و ................ و ...........ه الجزيرة العربية من حضارات شب .24

من األخالق الحميدة التي كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية ...................... و  .25

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

 ......................................................يقع المسجد األقصى في .........  .26

 يوجد في وطني الكثير من ........................... التي تضم أبرز القطع األثرية  .27

من أبرز الرحالت التجارية في شبه الجزيرة رحلة ...................... باتجاه اليمن  .28

 د الشام ورحلة ........................ باتجاه بال 

 

 

  الخاطئة: ( امام اإلجابة ×( امام اإلجابات الصحيحة وعالمة )√ضعي عالمة )

)  .من السلع الضرورية التي نستخدمها في حياتنا األطعمة والمالبس .1

 ) 

 ( )       .الموارد البشرية هم الناس الذين يعملون .2

 ( )      .المنتج هو الذي يستعمل السلع والخدمات .3

 ( )   .تحتاجها االستهالك إطفاء األجهزة التي ال من صور ترشيد  .4

 ( )         .من أنواع اإلنتاج المادي التعليم .5

 الطاقة هي قدرة المواد على تحريك اآلالت والمعدات                           )        ( .6

 ( من صور ترشيد االستهالك االستحمام ثالث مرات باليوم                     )        .7

 (     )                  االستفادة من صناعات بعض الدول التجاري  لمن فوائد التباد   .8

 (  )                                            كان الناس قديما يشترون السلع بالسلع              .9

 )        (      من سطح الكرة األرضية                                      %29تشكل المياه  .11

 ينتج عن دوران األرض حول محورها الفصول األربعة                              )        ( .11

 :الثانيالسؤال 
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 (   )       .قمة مرتفعة ولها الجبل كتلة صخرية  .12

 يزداد عدد السكان في المناطق الصحراوية الجافة                                  )        ( .13

 ( )          الشكل. األرض كروية  .14

15.  
 
 ( )      .من الشمس يعد األرض الكوكب األول قربا

 ( )    .ضوء الشمس عن جزء من القمر كسوف الشمس هو احتجاب .16

)     تساعدنا الخريطة على تحديد األماكن ومواقعها والمسافات  .17

 ) 

  ( )   .تقع شبة الجزيرة العربية في الجنوب الغربي لقارة آسيا .18

19.  
 
 ( )     والكواكب. يعبدون االصنام كان العرب قديما

 باألخالق الحميدة مثل الكرم والشجاعة اتسم .21
 
 ( )   .العرب قديما

  

 

 

  صلي عبارات المجموعة )أ( بما يناسبها في المجموعة )ب( باستعمال األرقام : أ / 

 تحويل المواد الخام إلى منتجات وتوفير الخدمات   النشاط االقتصادي  1

 عمال الموارد واألموال استعماال معتدال است  السلع  2

 تخصيص جزء من المال وحفظه للمستقبل   اإلنتاج 3

 هو إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهالكها   الموارد  4

 هو تداول السلع والخدمات بين الناس   الموارد البشرية  5

 إليه اإلنسان  جوينتج مما يحتا  عكل ما يصن  الطاقة  6

 هم الناس الذين يعملون   المستهلك  7

 قدرة المواد على تحريك اآلالت والمعدات   االدخار  8

 هي األشياء التي يعتمد عليها اإلنتاج   ترشيد االستهالك 9

 هو الشخص الذي يستعمل السلع والخدمات    التبادل التجاري  11

 :الثالثالسؤال 



4 
 

 

 

 لمجموعة )ب( باستعمال األرقام : صلي عبارات المجموعة )أ( بما يناسبها في اب / 

 أرض واسعة ومنبسطة   الجبل  1

 أرض يابسة محاطة بالماء من ثالث جهات   الهضبة  2

 أرض واسعة وقليلة الماء والنبات   السهل  3

 أرض يابسة محاطة بالماء من جميع الجهات   الوادي 4

 كتلة صخرية مرتفعة ولها قمة   الصحراء 5

 خفض تجري فيه مياه األمطارمن  الجزيرة 6

 أرض مرتفعة قليال وواسعة ومنبسطة   شبه الجزيرة 7

 

 

اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلي :    

 الموارد البشرية )     المعلمون     __      النفط    ـــــــــــــــــــ      الصخور    ( من  .1

 ور      ـــــــــــــــــــ      الهواتف      ــــــــــــــــــــ      التعليم     ( من اإلنتاج غير المادي )      التم .2

 الذي يشتري السلع والخدمات ويستفيد منها )   منتج    ـــــــــــ     مستهلك    ــــــــــــ    تاجر    ( .3

 المالبس       ـــــــــــــــــــــــــــ     المجوهرات       (   من السلع الغير ضرورية )     الطعام       ــــــــــــــــــــــــ  .4

ـــــ      المصانع      من أنواع الطاقة    .5 )     المياه والتربة     ـــــــــــــــــــ      الطاقة الشمسية     ــــــــــــــ

) 

 أفريقيا       ـــــــــــــــــــ      أستراليا         (   )      آسيا     ـــــــــــــــــــ           أكبر القارات مساحة هي  .6

  (المحيط                ــــــــــــــــــــ     الجبل          ـــــــــــــــــــــــالنهر             )       شكال اليابسأحد أ .7

  (البحر                 ــــــــــــــــــــــــــــالسهل               ــــــــــــــــــــالوادي             )       شكال الماءأحد أ .8

                                                                       :لوان أدرج داخل الخريطة من رسومات و أعناصر الخريطة ويفسر ما من  .9

  (    طار الخريطة  إ        ـــــــــــــــــــ    مفتاح الخريطة          ــــــــــــــــــــ    عنوان الخريطة          )

                                                  رض غير مضي ويعكس ضوء الشمس هو كوكب تابع لأل .11

 (       زحل         ــــــــــــــــ      مريــــخال      ــــــــــــــــ      القمر     )

 :رض يسمى و جزء منه عن األأضوء الشمس احتجاب  .11

  (دوران القمر        ـــــــــــــــــــــخسوف القمر              ـــــــــــــــــ    شمس لكسوف ا    )                  

 (    شوال    ـــــــــ رمضان      ــــــــ شعبان     )القمري الذي تكون فيه عبادة الصيام الشهر  .12

 : الرابعالسؤال 
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 هـ1443مراجعة مادة الدراسات االجتماعية للصف الرابع االبتدائي الفصل الثاني 
 ( أمام العبارات التالية : Ꭓأو ) (  √ضعي عالمة ) السؤال األول : 

 (Ꭓ     )        صناعة السيارات تعد من السلع. .1

 (Ꭓ     )      وينتج اإلنسان ويستهلكه في حياته سواًء استهالكاً مباشراً أو غير مباشر  االقتصاد هو كل مايصنع .2

 (Ꭓ      )      من أنواع اإلنتاج الغير مادي إنتاج التمور  .3

 (       √)      االقالم والدفاتر هي امثله على السلع االستهالكيه .4

 (         √)    يعد األطباء من الموارد البشرية. .5

 (Ꭓ       )      د النفط من الموارد البشرية في حياتنا.يع .6

 (Ꭓ        )     كان التبادل التجاري قديما يستغرق يوما واحدا فقط. .7

 (Ꭓ        )     الهضبة هي كتلة صخرية مرتفعة ولها قمة .8

 (      √)     تعاقب الليل والنهار ينتج عن دوران األرض حول محورها.  .9

 (        √)    تنوع الفصول األربعة ينتج عنه تنوع المحاصيل الزراعية.    .11

 (Ꭓ    )         تكون درجة الحرارة في فصل الصيف معتدلة .11

 (Ꭓ       )      السنة القمرية هي المدة التي يأخذها القمر في الدوران حول الشمس. .12

 (      √)      شبة الجزيرة العربية مهبط الوحي.  .13

 (Ꭓ    )         ب البائدة ينتسبون إلى عدنان وقحطان.العر .14

 (       √)     من المعارض التي تضم أبرز القطع األثرية هي المتحف الوطني بالرياض .15
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 اكملي الفراغات التاليةالسؤال الثاني : 

 ..................... الشخص الذي يشتري السلع ويستفيد منها يُسمى .1

 المستهلك 

 ....................المحيطات من أشكال  .2

 الماء

 ........................القارات مساحة هي قارة  أكبر .3

 قارة آسيا

 كوكب غير مضيء هو..............  .4

 القمر

 نسمي القمر المكتمل ................... .5

 بدر

 هي رسم توضيحي لسطح األرض أو جزٍء منه........................  .6

 الخريطة

 الخريطة الرقمية خريطة .......... .7

 إلكترونية

 هي عناصر .......................... المفتاح ( -مقياس الرسم  -اإلتجاه  -العنوان  -) اإلطار  .8

 الخريطة

 .... للتجارة...................كانت قبيلة قريش في مكة تقوم برحلة الشتاء باالتجاه نحو بالد ... .9

 .اليمن

 ... للتجارة................قبيلة قريش في مكة المكرمة تقوم برحلة الصيف باالتجاه نحو بالد .....كانت  .11

 .الشام

 ............................. تقع حضارة ثمود )مدائن صالح( في .11

 المملكة العربية السعودية.

 ..............من األمثلة على العرب الباقية .... .12

 .عدنان

 بالقيم واألخالق الحميدة مثل ..........اتسم العرب  .13

 .الكرم
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 تقع الكعبة المشرفة في ............. .14

 مكة المكرمة

 ..........................مدينة في وطني تضم قبر نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم هي  .15

 المدينة المنورة .

*************************************** 

 االجابة الصحيحة اختاريالسؤال الثالث : 
 1111يعد التعليم في المدارس من أنواع  .1

 السلع الضرورية

 اإلنتاج غير المادي

 السلع غير الضرورية

 اختاري اي منها انتاج مادي  .2

  التعليم 

 التمور 

 التدريب

 تعد من السلع الضرورية .3

 السيارات الفارهة

 المجوهرات

 األطعمة والمالبس

 االنتاج غير المادي من أمثلته .4

 التعليم

 الهواتف عةصنا

 انتاج التمور

 صناعة السيارات من انواع االنتاج .5

 المادي االنتاج الغير

 االنتاج المادي

 الضرورية

 وتوزيعها , وتبادلها , واستهالكها تعد ’ انتاج السلع والخدمات  .6

 تبادل تجاري 

 ترتيب زمني

  نشاط اقتصادي

 اي مما يأتي تعد من السلع الضرورية في حياتنا اليومية   .7

 األطعمة 

 السيارات الفارهة 

 المجوهرات

 استعمال الموارد واألموال استعماال معتدال هو: .8
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 االدخار

 اإلنتاج

 ترشيد االستهالك

  دلية هويشراء الدواء من الص .9

 رأس مال

 استهالك

 انتاج

 التصرف الذي يظهر فيه ادخار ما .11

 دون حاجة شراء سلع

 حفظ بعض المال لشراء لعبة إلكترونية بعد مدة من الزمن

 طلب مزيد من المال من الوالدين

 تي يعد من أنواع الطاقة أي اي مما .11

 رأس المال 

 اإلدخار 

 الطاقة الشمسة

دمات بين الناس .12 لَع والخِّ  هو تداول الس ِّ

 التبادل التجاري

 النشاط االقتصادي

  الحركة

 كان الناس يشترون ويبيعون: قبل ظهور العُْمالت .13

 بُمقايََضة

 اإلنترنت

 البطاقة البنكية

 كان الناس قديما يشترون السلع ب .14

 السلع

 البطاقة الذكية 

 الهاتف

 قبلة المسلمين األولى قبل الكعبة المشرفة :   .15

 مسجد القبلتين .

 المسجد النبوي .

 بيت المقدس )المسجد األقصى(.

 السعودية مسجد ................... الذي تحول فيه المسلمون إلى استقبال الكعبة المشرفة.في وطني المملكة العربية  .16

 البدائع.

 .القبلتين

 قباء.

 تسمى الكرة األرضية بهذا االسم ألنها : .17

 دائرية
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 كروية

 مربعة

 -من أشكال اليابس على سطح األرض: .18

 المحيطات 

 الجبال 

 البحار

 أرض واسعة منبسطة  .19

 السهل

 الجبل

 الهضبة

 أرض يابسة ومحاطة بالماء من جميع الجهات .21

 الجزيرة

 الواحة

 الهضبة

 تقع شبة الجزيرة العربية في .....قارة آسيا.  .21

 الجنوب الغربي. 

 الجنوب الشرقي.

 الشمال الغربي.

 هو إنتاج وتوزيع وتبادل واستهالك السلع والخدمات. .22

 االقتصاد

 الموارد

 المدخرات

 عليها اإلنتاج.هي األشياء التي يعتمد  .23

 االقتصاد

 الموارد

 المدخرات

 صناعة السيارات تعد من. .24

  السلع

 المدخرات

 الموارد

 تحديد األماكن من فوائد الخريطة .25

 تقريب األماكن

 تغيير االماكن

 تعتبر شبه الجزيرة العربية حلقة وصل بين  .26

 مصر والعراق

 واليمنمصر 

 مصر والسعودية



 0593801679نسخه قابله للتعديل التواصل طلب ل

 

 القبائل في شبه جزيرة العرب.كانت هي السمة البارزة بين  .27

 النزاعات والحروب

 األمن واالستقرار

 العدل والمساوات

  كان يسود في شبة جزيرة العرب قبل اإلسالم .28

 ديانات مختلفة

 جنسيات مختلفة

 لغات مختلفة

 تعد األطعمة من السلع الضرورية في حياتنا. .29

 األطعمة 

 المالبس

 جميع ما سبق

 من أمثلة رأس المال .31

 المصانع 

 المعدات 

 جميع ما سبق

 

 ة :أما العبارة اخلاطئ(  Ꭓ)   أمام العبارة الصحيحة وعالمة(  √ضعي عالمة ) السؤال األول: 
 اإلجابة العبارة م

 ص يحتاج إليه اإلنسان ويستهلكه في حياته السلع هي ما  .1

 خ الموارد البشرية تعني الناس الذين ال يعملون  .2

 خ البشريةالنخلة تعتبر من الموارد   .3

 خ الطاقة هي المادة غير القادرة على تحريك اآلالت والمعدات  .4

 ص تعتبر الطاقة الذرية من نماذج أنواع الطاقة  .5

 خ الشمس من الموارد الطبيعية التي من ممكن االستفادة منها في انتاج الطاقة المتجددة  .6

 ص الشمسيةنستفيد من الشمس للحصول على الكهرباء باستعمال الخاليا   .7

 خ شراء السلع قديماً كان يتم عن طريق البطاقات البنكية  .8

 ص نقل البضائع قديماً كان يستغرق شهور  .9

 ص وسيلة المواصالت قديماً هي الحيوانات  .11

 خ ال تساعدني الخريطة في معرفة موقع المملكة العربية السعودية في العالم وبين الدول  .11

 ص من الخارجاالطار هو ما يحيط بالخريطة   .12

 ص المملكة العربية السعودية تعد قبلة المسلمين  .13

 خ ال يوجد في وطني متاحف  .14

 ص يعد األطباء من الموارد البشرية  .15

 خ المحيطات من أشكال اليابسة  .16
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 :االجابة الصحيحة اخرت: الثانيالسؤال 

 ص تعتبر الطاقة الشمسية من أنواع الطاقة  .17

 خ البحار تعتبر من أشكال اليابس على سطح األرض   .18

 ص والحروب هي السمة البارزة بين القبائل في شبه جزيرة العربكانت  النزاعات   .19

 ص تحديد األماكنمن فوائد الخريطة   .21

 من الموارد البشرية .1
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 األطباء    ج( المياه   ب( المعدات     أ(

 الجهات الحكومية التي تعتني بالطاقة في المملكة العربية السعودية .2

 وزارة الداخلية    ج( وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية    ب( وزارة اإلسكان     أ(

 رضيةشكل الكرة اال .3

 مربعة    ج( مثلثة   ب( ةيكرو     أ(

 حجم االرض .4

 متوسط    ج(  صغير   ب( جدا  كبير      أ(

 يقع وطني المملكة العربية السعودية في قارة .5

 أمريكا    ج( آسيا   ب( إفريقيا     أ(

 تشرق الشمس من .6

 الجنوب    ج( الشرق   ب( الشمال     أ(

 بـ تمد الشمس كوكب االرض .7

 المطر     ج( الماء    ب( بالضوء والحرارة     أ(

 تكون الحرارة في فصل الشتاء .8

 معتدلة    ج( مرتفعة   ب( منخفضة     أ(

 الصيفتكون الحرارة في فصل  .9

 معتدلة    ج( مرتفعة   ب( منخفضة     أ(

 شكل القمر .11

 مربع    ج( مثلث   ب( كروي     أ(

 االكبر حجماً هو .11

 الشمس    ج( القمر   ب( األرض     أ(

 يحد المملكة العربية السعودية من الغرب .12

 البحر االخضر    ج( البحر األزرق   ب( البحر األحمر     أ(

 السعودية من الشرقيحد المملكة العربية  .13

 الصين    ج( الهند   ب( اإلمارات     أ(

 يحد المملكة العربية السعودية من الشمال .14

 بنجالديش    ج( الصومال   ب( األردن     أ(

 يحد المملكة العربية السعودية من الجنوب .15

 امريكا    ج( استراليا   ب( اليمن     أ(

 سكن شبه الجزيرة العربية هم .16

 الهنود الخضر    ج( الهنود الحمر   ب( العرب     أ(
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 قبل االسالموديانات من عبادات  .17

 عبادة هللا وحده    ج( عبادة االوثان   ب( االسالم     أ(

 النظام السائد في شبه الجزيرة العربية قبل االسالم .18

 االنجليزيالنظام     ج( األمريكيالنظام    ب( النظام القبلي     أ(

 اجدادنا العرب الى الصين و اسيا من خاللوصل  .19

 التجارة    ج( الغوص   ب( السباحة     أ(

 يوجد بالمملكة العربية السعودية مدينتان مقدستان هما .21

 جدة والطائف    ج( الرياض وأبهاء   ب( مكة المكرمة والمدينة المنورة     أ(

 في توجد الكعبة المشرفة .21

 أبهاء    ج( الرياض   ب( مكة المكرمة     أ(

 يوجد المسجد االقصى في .22

 قطر    ج( عمان   ب( فلسطين     أ(

 في القبلتينيوجد مسجد  .23

 البحرين    ج( الكويت   ب( المملكة العربية السعودية      أ(

 يوجد المسجد الحرام في .24

 القصيم    ج( تبوك   ب( مكة المكرمة      أ(

 يوجد المسجد النبوي في .25

 حائل    ج( وادي الدواسر   ب( المدينة المنورة     أ(

 كانت سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم في .26

 أبهاء    ج( الرياض   ب( المدينة المنورة      أ(

 موقع مدائن صالح .27

 القصيم    ج( تبوك   ب( العال      أ(

 مكان االخدود في .28

 قطر    ج( عمان   ب( المملكة العربية السعودية      أ(

 موقع اعمدة الرجاجيل .29

 حائل    ج( تبوك    ب( سكاكا / الجوف      أ(

 أرض يابسة ومحاطة بالماء من جميع الجهات .31

 النهر    ج( البحر   ب( الجزيرة       أ(


