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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                     

 الدراسات االجتماعية  المادة /                                                                                               المملكة العربية والسعودية    
        متوسط الثالث الصف /                                                                                             وزارة التعليم                      

   ساعة ونصالزمن /                                                                                                 لتعليم بمنطقة لاإلدارة العامة 
 المتوسطة            مدرسة /

 

 

 الدرجة كتابة  الدرجة بعد المراجعة  المراجع  الدرجة كتابة  الدرجة  المصحح 

   
  

 

   
 

 
 
 

 التوقيع  التوقيع 

 40    

 درجات  ( 10)                                اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :: السؤال األول

 يتميز علم المملكة العربية السعودية بأنه : 1

 يالمس األرض د( ينكس ج( يرفع باهت اللون ب( يحمل الشهادتين أ(

 قٌسمت المملكة العربية السعودية إلى مناطق إدارية هي : 2

 منطقة 16 د( منطقة 15 ج( منطقة 14 ب( منطقة 13 أ(

 :    المملكة العربية السعوديةتشرف على جميع إمارات مناطق  3

 الحرس الوطني د( وزارة الدفاع ج( وزارة الداخلية ب( وزارة الخارجية أ(

 :سد ومن ابرزها سد الملك فهد ويقع في  500في المملكة العربية السعودية أكثر من  4

 الرياض د( نجران ج( بيشة ب( جازان أ(

 : الشكل ولونه أخضر وعرضه يساويعلم المملكة العربية السعودية مستطيل  5

 يساوي طوله د( ثلثي طوله ج( نص طوله ب( ربع طوله أ(

 :تقدم مراكز الرعاية الصحية األولية الخدمات الوقائية والعالجية والتاهلية بالمستوى األول , وتشمل  6

 القلب ( زراعة األعضاء ) د( رعاية األمومة والطفولة ج مكافحة العدوى ب أمراض الكلى أ(

 :كم هو قطار450يربط بين مكة والمدينة مروراً بجدة ومدينة الملك عبدهللا االقتصادية برابغ ويبلغ طوله  7

 الحرمين د( الشمال ج( المشاعر المقدسة ب( الرياض ـــ الدمام أ(

 : مجموعة من القواعد العامة التي تنظم شيئاً محدداً  8

 النظام د( الالئحة ج( التنمية ب( الوقاية أ(

 : إجرات ووسائل تتخذ للوقاية من وقوع األخطار  9

 الالئحة د( البنية األساسية ج( التنمية المستدامة ب( السالمة أ(

 نظام الحكم في وطني المملكة العربية السعودية : 10

 برلماني د( أميري ج( جمهوري ب( ملكي أ(

  
 درجات  ( 3 )                          ؟       للحكم في المملكة العربية السعوديةاألنظمة األساسية عدد ثالثة من  ب( 

1) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

3) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

   يـــــتــبــع                                                                                      

 هـ 1444)الدور األول( لعام  الثانيالفصل الدراسي  اسئلة

 

   13 

  10 



                                                                 ( درجات 10) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة السؤال الثاني:

. يتخذ مجلس الشورى من مدينة جدة مقرا له (1   )             ( 

. الوقوف عند أداء النشيد الوطني السعودي جزء من هويتي (2   )             ( 

. لتحقيق التنمية فاعال ودائما2030جاءت رؤية المملكة  (3            (    ) 

. من واجبي كمواطن سعودي المحافظة على المرافق العامة (4   )             ( 

. تلبي التنمية المستدامة حاجات الناس الحالية فقط (5   )             ( 

. مجلس القضاء والمحاكم تمثل سلطات قضائية (6   )             ( 

. بمن مهددات الهوية الوطنية  التطرف واالرها (7  )             ( 

. هـ1436صدر نظام المناطق في وطني عام  (8  )             ( 

. وجود االمن واالستقرار في وطني يهيء لتحقيق التنمية (9   )             ( 

 )             (  . تقدم حكومة المملكة العربية السعودية خدمات صحية متكاملة للحجاج (10

 

 درجات ( 10)                        ( أ ( بما يناسبها من الفقرة ) ب وصل الفقرة )أ (  لسؤال الثالث :ا 

 ) ب ( اإلجابة ) أ ( م

   ألهليمجلس االبفي عهد الملك عبدالعزيز  يعرف  التنمية المستدامة 1

   لوكالءامجلس بفي عهد الملك عبدالعزيز  يعرف  إقرار الميزانية العامة للدولة 2

 تنمية وخدمات اجتماعية  مراجعة األنظمة واللوائح 3

 تنمية وخدمات صحية  االقتصاديةهدف التنمية  4

 نموذج ومرتكز لألساس الديني الذي تحكم به دولتنا  البشريةهدف التنمية  5

 من اهم وابرز مقومات الهوية الوطنية  البيعة الشرعية 6

 تحقبق االستقرار االجتماعي للمواطنين واكسابهم المعارف والمهارات   الدين االسالمي 7

 ابتكار وسائل جديدة وتشجيع المواطنين على العمل واإلنتاج   الشورىمجلس  8

 مجلس الشورىمن اختصاصات   الوزراءمجلس  9

 مجلس الوزراء من اختصاصات  رعاية األيتام 10

 المحافظة على المواردهي تنفيذ التنمية واستثمارها مع    

 
 ( درجتان   )                                ؟  بناء حكومة وطني عدد كبير من السدودعلل . (  أ    :اجب عن األسئلة التالية 

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

                          (درجات  3)                                                                                               : أكمل الفراغات التالية ( ب

 ..................................:...........عاصمتهاو ...........................................:.............. هي هاولغت......................................:...........دينها:سالميةدولة عربية إ العربية السعوديةالمملكة * 

 (درجتان    )                        :      اذكر اثنين فقطتتكون السلطات في المملكة العربية السعودية من ثالث سلطات .  (ج  

    1- ...................................................................................................................................................................................................................................  

    2- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

   معلم المادة /               تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح                                                    
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 (درجات   10)                                    اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :: السؤال األول

 يتميز علم المملكة العربية السعودية بأنه : 1

 يالمس األرض د( ينكس ج( يرفع باهت اللون ب( يحمل الشهادتين أ(

 قٌسمت المملكة العربية السعودية إلى مناطق إدارية هي : 2

 منطقة 16 د( منطقة 15 ج( منطقة 14 ب( منطقة 13 أ(

 :    تشرف على جميع إمارات مناطق المملكة العربية السعودية 3

 الحرس الوطني د( الدفاعوزارة  ج( وزارة الداخلية ب( وزارة الخارجية أ(

 : سد ومن ابرزها سد الملك فهد ويقع في 500في المملكة العربية السعودية أكثر من  4

 الرياض د( نجران ج( بيشة ب( جازان أ(

 : وعرضه يساويولونه أخضر علم المملكة العربية السعودية مستطيل الشكل  5

 طوله يساوي د( ثلثي طوله ج( نص طوله ب( ربع طوله أ(

 :تقدم مراكز الرعاية الصحية األولية الخدمات الوقائية والعالجية والتاهلية بالمستوى األول , وتشمل  6

 ) القلب ( زراعة األعضاء د( رعاية األمومة والطفولة ج مكافحة العدوى ب أمراض الكلى أ(

 :كم هو قطار450االقتصادية برابغ ويبلغ طوله يربط بين مكة والمدينة مروراً بجدة ومدينة الملك عبدهللا  7

 الحرمين د( الشمال ج( المشاعر المقدسة ب( الرياض ـــ الدمام أ(

 : مجموعة من القواعد العامة التي تنظم شيئاً محدداً  8

 النظام د( الالئحة ج( التنمية ب( الوقاية أ(

 : إجرات ووسائل تتخذ للوقاية من وقوع األخطار  9

 الالئحة د( البنية األساسية ج( التنمية المستدامة ب( السالمة أ(

 نظام الحكم في وطني المملكة العربية السعودية : 10

 برلماني د( أميري ج( جمهوري ب( ملكي أ(

  
 (درجات   3 )                          ؟       األنظمة األساسية للحكم في المملكة العربية السعوديةعدد ثالثة من  ب( 

  نظام مجلس الوزراء  (1

  نظام مجلس الشورى   (2

  (نظام المناطق   النظام األساسي للحكم  , )                                                  نظام هئية البيعة  (3

                                                                                   
   يـــــتــبــع                                                                                      

 هـ1444نموذج إجابة اختبار الفصل الدراسي الثاني ) الدور األول ( للعام الدراسي 

13 

   13 

  10 



    (درجات   10) ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي : × وعالمة ) ( أمام العبارة الصحيحة√ ضع عالمة )السؤال الثاني : 

                                                              

. يتخذ مجلس الشورى من مدينة جدة مقرا له (1    (     ×     ) 

. الوقوف عند أداء النشيد الوطني السعودي جزء من هويتي (2   (      √     ) 

. لتحقيق التنمية فاعال ودائما2030جاءت رؤية المملكة  (3         (√     ) 

. من واجبي كمواطن سعودي المحافظة على المرافق العامة (4         (√     ) 

. تلبي التنمية المستدامة حاجات الناس الحالية فقط (5    (     ×     ) 

. مجلس القضاء والمحاكم تمثل سلطات قضائية (6         (√     ) 

ب .من مهددات الهوية الوطنية  التطرف واالرها (7        (√     ) 

. تقدم حكومة المملكة العربية السعودية خدمات صحية متكاملة للحجاج (8        (√     ) 

. وجود االمن واالستقرار في وطني يهيء لتحقيق التنمية (9         (√     ) 

 (     ×      )  .هـ1436صدر نظام المناطق في وطني عام  (10

 (درجات  10)                            وصل الفقرة )ب( بما يناسبها من الفقرة )أ(( أ  الثالث : السؤال 

 ) ب ( اإلجابة ) أ ( م

   ألهليمجلس االبفي عهد الملك عبدالعزيز  يعرف 8 التنمية المستدامة 1

   لوكالءمجلس ابفي عهد الملك عبدالعزيز  يعرف 9 إقرار الميزانية العامة للدولة 2

 تنمية وخدمات اجتماعية 10 مراجعة األنظمة واللوائح 3

 تنمية وخدمات صحية  االقتصاديةهدف التنمية  4

 نموذج ومرتكز لألساس الديني الذي تحكم به دولتنا 7 البشريةهدف التنمية  5

 من اهم وابرز مقومات الهوية الوطنية 6 البيعة الشرعية 6

 تحقبق االستقرار االجتماعي للمواطنين واكسابهم المعارف والمهارات  5 الدين االسالمي 7

 ابتكار وسائل جديدة وتشجيع المواطنين على العمل واإلنتاج 4  الشورىمجلس  8

 مجلس الشورىمن اختصاصات  3 الوزراءمجلس  9

 مجلس الوزراء من اختصاصات 2 رعاية األيتام 10

 مع المحافظة على الموارد هي تنفيذ التنمية واستثمارها 1  

 
 (   درجتان  )                ؟ عدد كبير من السدود المملكة العربية السعودية  بناء حكومة وطنيعلل . (  أ    :اجب عن األسئلة التالية 

 
 لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية    

                           (درجات  3 )                                                                                               : أكمل الفراغات التالية(  ب

 الرياض  عاصمتهاو    العربية   هيهاولغتاإلسالم      دينها  : سالميةدولة عربية إ المملكة العربية السعودية* 

 

 (  درجتان   )                           : اذكر اثنين فقط. تتكون السلطات في المملكة العربية السعودية من ثالث سلطات  (ج  

    السلطة التنفيذية -1    

   ) السلطة القضائية (                                                  السلطة التنضيمية ) التشريعية (             -2   

   معلم المادة /                        تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح                                                    

  10 

   10 

  10 

17 

   17 

  10 


