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 :ـ حول االجابة  االختيارية التالية بوضع دائرة  اتمن الفقر اإلجابة الصحيحة  راختا -السؤال األول:
 

 المرافق

 :ـالخاطئة في القيادةالممارسات من  .14

 ج    ربط حزام األمان  ب السرعة الزائدة  أ
التقيد بتعليمات   

 المرور
 د

التأكد من   

   سالمة االطارات

 من العادات السيئة التي تنتشر بين افراد المجتمع .15

 ج االبتسامة  ب   التدخين أ
المحافظة على 

 الموارد 
 د

اماطة األذى عن  

 الطريق 

 

 الدراسات االجتماعية  المادة:   

 الثالث المتوسط  الصف: 

 ساعة ونصف  الزمن: 

 1443 السنة الدراسية: 

   :  المياه التي تجمعت قديماً في باطن األرض كونت .1

 شعبان ال د ودية الا  ج عيون  ال ب  طبقات ال أ

 الودي الذي يمتد من مدينة عَمان حتى الجوف يسمى وادي:  .2

   الدواسر  د  تربة  ج  الرمة  ب   السرحان  أ

 :  ترتيب وطني المملكة العربية السعودية في مجال تحلية المياه  .3

  الرابع  د   الثالث   ج   الثاني  ب  األول أ

 تم اكتشاف النفط في وطني سنة  .4

 هـ1403 د هـ1400   ج هـ1377  ب هـ1357 أ

 .  يةحمن اغنى الجهات في وطني بالمياه السط .5

   ربع الخاليال  د المنطقة الشمالية  ج الحساء ا ب   تهامة عسير أ

  :ـ توفر في وطني كثير من مقومات السياحة منهاي .6

 د    النفط والغاز  ج المصانع   ب مصادر الطاقة  أ
المناطق   

 السياحية 

   :  في المملكة  من مقومات الصناعة المتوفرة .7

  جميع ماسبق  د مواد الخام ال  ج   سواقاأل ب رأس المال  أ

 تتوفر لهم مهارات وال تتوفر لهم فرصة عمل: ن م .8

 ب البطالة الوظيفية   أ
البطالة   

  المقنعة
 ج

بطالة  ال 

 االختيارية 
 د

بطالة  ال

 الهيكلية 

 :   الطلب المستمر والعالي على السلع والخدمات مع قلة العرض .9

 التضخم  د الموارد  ج لتنمية ا ب البطالة  أ

 :  من وسائل التنمية الصحية  .10

 ب المدارس  أ
المراكز   

   التجارية
 مستشفيات ال  د لطرق والجسورا  ج

 من وسائل التنمية التعليمية  .11

 ب لطرق ا  أ
مراكز  

 التسوق 
 مصانع ال  ج

 

 د
   الجامعات

 . من المجاالت التي تُعنى بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية   .12

 ب رعاية االيتام  أ
رعاية 

 المسنين 
 ج

رعاية ذوي  

 اإلعاقة  
 جميع ما سبق د

 .   المرافق العامة هي .13

 ب  المنازل أ
المحالت  

   التجارية
 المزارع  ج

 

 د

الطرق  

   والحدائق

15 

 

 المملكة العربية السعودية  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 وزراة  التعليم 

 نطقة إدارة  التعليم بم

 متوسطة  المدرسة 
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   -: السؤال الثان 

:      يلعبارة الصحيحة وعالمة ) × ( نهاعالمة ) √ ( نهاية ا  ضع  
 ة العبارة الخاطئة فيما يآن 

 (      )       يضمن استمرارها وتدفقها بإذن للا  باعتدال  استخدامي للمياه .1

ورية للمحافظة عىل الموارد   .2 ي وسائل االعالم ضر
    التوعية فر

     (     ) 

 المحافظة على موارد وطني تكون باالعتدال في استخدامها   .3
   (       ) 

ي األشخاص الذين يبحثون عن عمل ولم يجدوه ت .4
 تحقق البطالة فر

   (       ) 

 البطالة الهيكلية نكون لمن تتوفر لديهم المهارات وال يجدون عملا  .5
   (       ) 

 (      )     تكثر فيها البطالة تنتشر المخدرات والجرائم في المجتمعات التي   .6

 (       )    عندما يكون االنسان منجزاا فإنه يشعر بالرضا .7

 (       )    من خطوات اإلنجاز الذاتي التخطيط لألعمال  .8

 (        )   حث اإلسلم على العمل واالنجاز  .9

 (       )    القتصادية الناتجة عن حركة العرض فقطالتضخم من المشكلت ا .10

 )         (  التطور التقني لم يقلل من االعتماد على االيادي العاملة  .11

 )         (  التنمية تطور شامل ومستمر   .12

 )         (  من مجاالت التنمية التعليم والصحة  .13

 )         (  تسهم التنمية في ارتقاء المجتمع ورفاهيته  .14

 ( )          تلبي التنمية احتياجات الناس الحالية فقط  .15

 

   -ال الثالث: ؤ الس

 االقتصاد الوطني(–  السياحة –التنمية  –اختر اإلجابة الصحيحة من بين االقواس وضعها في التعريف المناسب ) البطالة 

 . ..................... التحسين المستمر في الوطن على المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي -1

 

 . ..................... مجموعة عمليات األنشطة البشرية من انتاج وخدمات واستهلك -2
 

 

 الباحثين عن العمل الراغبين فيه القادرين عليه .فراد  .....................اال تتهيأ فرص العمل لأل -3

 

اخر داخل او خارج الوطن انتقال فرد او مجموعة من االفراد من مكان اقامتهم الى مكان ...................... -4

 أخرى. بهدف المتعة واالستجمام والتعرف على ثقافات  
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   -السوال الرابع :

  فقط مما يأتي  ثالث عدد

 أسباب الحوادث المرورية أ. 

1. ............................................... 

2. .............................................. 

3. ................................................ 

 ية السعودية  ب األودية في المملكة  العر .ب

 

1. ..................................... 

2. ...................................... 

3. ..................................... 

 وفقكم هللا...  انتهت األسئلة
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