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 أمام العبارة الخاطئة: ( Χ( أمام العبارة الصحيحة و )✓ضعي عالمة )أ(  : األول السؤال 

 

 

  اململكة العربية السعودية.

 

 

 

لعام الدراس ي ل( ثانيأسئلة االختبار النهائي )الفصل الدراس ي ال

 هـ 1444

 الدراسات االجتماعية  :املادة

 االبتدائي خامس  :الصف وزارة التعليم. 

 ه1444/   /             التاريخ: إدارة تعليم  

 :اليوم مكتب تعليم 

 3 عدد الصفحات: مدرسة  

 . ..................................................................................  الجلوس: رقم  . ..................................................................................  الطالب: اسم 

 رقم السؤال 
 الدرجة التي حصلت عليها الطالبة

 املدققة  املراجعة  املصححة 
 كتابة رقًما 

    فقط ال غير                  15 األول 

 فقط ال غير  15 الثاني

 غير فقط ال  10 الثالث 

 فقط ال غير   الرابع

 فقط ال غير   املجموع 

 (           )       . الحرات هي سطوح البية سوداء .1

 (           )       . رمال الربع الخالي هي أكبر صحراء رملية في وطني .2

 .  تقدم هيئة الهالل األحمر السعودي خدمات االسعاف .3
      (           ) 

 (           )       .  مؤسسات الدولة الحماية واألمن من وظائف   .4

 (           )       هضبة عسير ونجران هي أكبر الهضاب في وطني  .5

 (           )       . جبال أجا وسلمى من الجبال المنفردة  .6

 (           )       . يستخرج النفط في الربع الخالي   .7

 (           )       تعد المنطقة الشرقية من أغنى مناطق وطني بالنفط.  .8

 (           )       . من محافظات منطقة المدينة المنورة مدينة ينبع  .9

 (           )       . من أهمية موقع المملكة العربية السعودية أنه يحوي قبلة المسلمين .10

 (           )       جبال الحجاز هي أقل الجبال امتداداً وارتفاعاً.  .11

 (           )       والتنمية االجتماعية إيواء المسافرين من خدمات وزارة الموارد البشرية  .12

 (           )       المدن الطبية هي مستشفيات صغيرة.  .13
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 - يلي:  ( أعطي مثال واحد لكل مما ب)

   .................................................  في وطني الهضاب أهم من  -1

 .......................................   في وطنيلحرات اأهم من  -2
 

 

   اختاري اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية: :الثاني السؤال 

1 
 . يجري وادي الرمة في منطقة

 القصيم  الشمالية الحدود  جازان  

2 
 . يقع وطني على مسطح مائي هو  

 البحر األحمر  البحر المتوسط  الميت  البحر

3 
 يقع جبل أحد في : 

 المدينة المنورة  الرياض  مكة المكرمة 

4 
 يقع وادي حنيفة في : 

 الرياض  تبوك القصيم  

5 
 . منطقية غنية بالمعادن مثل الفوسفات  

 جازان  الباحة  الحدود الشمالية 

6 
 هي :  تعليم وزارة ال

 مؤسسة خاصة  مؤسسة تجارية  مؤسسة عامة 

7 
   جهاز يتولى المحافظة على األمن وتطبيق األنظمة : 

 المديرية العامة لحرس الحدود  المديرية العامة للجوازات  الشرطة

 يتكون وطني المملكة العربية السعودية من  :  8

 منطقة  20 منطقة 15 منطقة 13

 طويق في منطقة: تقع جبال   9

 الجنوب  الحجاز نجد 

 منطلق توحيد المملكة العربية السعودية منطقة : العاصمة وهي  10

 القصيم  تبوك الرياض 

 يحد وطني المملكة العربية السعودية من جهة الجنوب :  11

 الكويت والعراق االمارات   سلطنة عمان واليمن 

 من وظائف وزارة الداخلية  :  12

 افتتاح المدارس نقل المرضى  واالستقرار تحقيق األمن  

 منطقة رملية كبيرة على شكل قوس :  13

 رمال الدهناء  رمال النفود الكبير  رمال الربع الخالي 

 :    من أبرز المدن الطبية 14

 مدينة الملك سعود الطبية  المستشفى العام  المركز الصحي 

 :   ....................مقر منطقة القصيم هي مدينة  15

 بريدة  عرعر  جدة
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   أكملي الفراغات اآلتية بوضع الكلمات المساعدة في مكانها المناسب : أ (السؤال الثالث:

 ثلثي المسجد الحرام المرتفعات  وادي العقيق  الشعاب المرجانية  الخدمات الحكومية

 

 .........................................تعد الجبال والهضاب من  /1

 / يوجد في مكة المكرمة ...........................................2

 / ............................................ هي كائنات حية تتكون في المياه الضحلة وتحقق التوزان البيئي البحري. 3

 لمدينة المنورة.............. من أشهر أودية ا/ ..............................4

 / .......................................... هي األعمال التي تقوم الدولة من خالل مؤسساتها لمصلحة المجتمع وأفراد داخل الوطن.5

 ........................................ مساحة شبه الجزيرة العربية./ تشغل مساحة المملكة العربية السعودية 6

 

 

 

 : صنفي الجزر اآلتية وفق موقعها في الجدول التالي  : ب(

 
 جزيرة كران 

 
 جزيرة أم القماري 

 
 جزيرة جنا 

 
 جزر فرسان 

 

 

 

 

 تمت األسئلة

 وهللا الموفق ..  

 

 
 البحر األحمر 

 
 الخليج العربي
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 أمام العبارة الخاطئة: ( Χ( أمام العبارة الصحيحة و )✓ضعي عالمة )أ(  : األول السؤال 

 

 

  اململكة العربية السعودية.

 

 

 

لعام الدراس ي ل( ثانيأسئلة االختبار النهائي )الفصل الدراس ي ال

 هـ 1444

 الدراسات االجتماعية  :املادة

 االبتدائي خامس  :الصف وزارة التعليم. 

 ه1444/   /             التاريخ: إدارة تعليم  

 :اليوم مكتب تعليم 

 3 عدد الصفحات: مدرسة  

 . ..................................................................................  الجلوس: رقم  . ..................................................................................  الطالب: اسم 

 رقم السؤال 
 الدرجة التي حصلت عليها الطالبة

 املدققة  املراجعة  املصححة 
 كتابة رقًما 

    فقط ال غير                  15 األول 

 فقط ال غير  15 الثاني

 غير فقط ال  10 الثالث 

 فقط ال غير   الرابع

 فقط ال غير   املجموع 

 (         ✓)      . الحرات هي سطوح البية سوداء .1

 (          ✓)      . رمال الربع الخالي هي أكبر صحراء رملية في وطني .2

 (          ✓)      .  تقدم هيئة الهالل األحمر السعودي خدمات االسعاف .3

 (           ✓)    .  وظائف مؤسسات الدولة الحماية واألمن من   .4

 (         )       هضبة عسير ونجران هي أكبر الهضاب في وطني  .5

 (         ✓)      . جبال أجا وسلمى من الجبال المنفردة  .6

 (          ✓)      . يستخرج النفط في الربع الخالي   .7

 (         ✓)      تعد المنطقة الشرقية من أغنى مناطق وطني بالنفط.  .8

 (          ✓)      . من محافظات منطقة المدينة المنورة مدينة ينبع  .9

 (         ✓)      . من أهمية موقع المملكة العربية السعودية أنه يحوي قبلة المسلمين .10

 (         )       جبال الحجاز هي أقل الجبال امتداداً وارتفاعاً.  .11

 (         )       وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية إيواء المسافرين من خدمات  .12

 (           )       المدن الطبية هي مستشفيات صغيرة.  .13

15 

 



 
2 

 - يلي:  ( أعطي مثال واحد لكل مما ب)

   .................................................  في وطني الهضاب أهم من  -1

 .......................................   في وطنيلحرات أهم امن  -2
 

 

   اختاري اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية: :الثاني السؤال 

1 
 . يجري وادي الرمة في منطقة

 القصيم  الحدود الشمالية  جازان  

2 
 . يقع وطني على مسطح مائي هو  

 البحر األحمر  البحر المتوسط  الميت  البحر

3 
 يقع جبل أحد في : 

 المدينة المنورة  الرياض  مكة المكرمة 

4 
 يقع وادي حنيفة في : 

 الرياض  تبوك القصيم  

5 
 . منطقية غنية بالمعادن مثل الفوسفات  

 جازان  الباحة  الحدود الشمالية 

6 
 هي :  تعليم وزارة ال

 مؤسسة خاصة  مؤسسة تجارية  مؤسسة عامة 

7 
   جهاز يتولى المحافظة على األمن وتطبيق األنظمة : 

 المديرية العامة لحرس الحدود  المديرية العامة للجوازات  الشرطة

 يتكون وطني المملكة العربية السعودية من  :  8

 منطقة  20 منطقة 15 منطقة 13

 تقع جبال طويق في منطقة:  9

 الجنوب  الحجاز نجد 

 منطلق توحيد المملكة العربية السعودية منطقة :  العاصمة و  هي 10

 القصيم  تبوك الرياض 

 يحد وطني المملكة العربية السعودية من جهة الجنوب :  11

 الكويت والعراق االمارات   سلطنة عمان واليمن 

 من وظائف وزارة الداخلية  :  12

 افتتاح المدارس نقل المرضى  تحقيق األمن واالستقرار 

 منطقة رملية كبيرة على شكل قوس :  13

 رمال الدهناء  رمال النفود الكبير  رمال الربع الخالي 

 :    من أبرز المدن الطبية 14

 مدينة الملك سعود الطبية  المستشفى العام  المركز الصحي 

 :   مقر منطقة القصيم هي مدينة .................... 15

 بريدة  عرعر  جدة
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 هضبة عسير ونجران _ هضبة الصمانهضبة الحسمى _ هضبة نجد _ 
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   أكملي الفراغات اآلتية بوضع الكلمات المساعدة في مكانها المناسب : أ (السؤال الثالث:

 ثلثي المسجد الحرام المرتفعات  وادي العقيق  الشعاب المرجانية  الخدمات الحكومية

 

 .........................................تعد الجبال والهضاب من  /1

 / يوجد في مكة المكرمة ...........................................2

 . / ............................................ هي كائنات حية تتكون في المياه الضحلة وتحقق التوزان البيئي البحري3

 لمدينة المنورة./ ........................................... من أشهر أودية ا4

 / .......................................... هي األعمال التي تقوم الدولة من خالل مؤسساتها لمصلحة المجتمع وأفراد داخل الوطن.5

 المملكة العربية السعودية ........................................ مساحة شبه الجزيرة العربية./ تشغل مساحة 6

 

 

 

 : صنفي الجزر اآلتية وفق موقعها في الجدول التالي  : ب(

 
 جزيرة كران 

 
 جزيرة أم القماري 

 
 جزيرة جنا 

 
 جزر فرسان 

 

 

 

 

 تمت األسئلة

 وهللا الموفق ..  

 

 
 البحر األحمر 

 
 الخليج العربي
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 المرتفعات 

 المسجد الحرام

 الشعاب المرجانية 

 وادي العقيق 

 الخدمات الحكومية

 ثلثي

 القماري جزيرة أم 

 جزر فرسان 

 جزيرة جنا 

 جزيرة كران 



 

 

 / السؤال األول

  )أ( اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي:

 يحد وطني المملكة العربية السعودية من الغرب: 1

 العراق د سلطنة عمان ج الكويت ب البحر األحمر أ

 سطوح البية سواء نتجت عن تدفقات بركانية قديمة: 2

 السهول د الحرات ج الجبال ب الهضاب أ

 تتكون المملكة العربية السعودية من ................... منطقة إدارية: 3

 71 د 71 ج 71 ب 02 أ

 تمتاز بوفرة مياهها وعذوبتها، وإمارتها هي مدينة سكاكا: 4

 منطقة جازان د منطقة نجران ج منطقة الباحة ب منطقة الجوف أ

 تقع في منطقة نجد وتسمى أيضاً جبال العارض أو اليمامة: 5

 جبال الحجاز د جبال طويق ج جبال النور ب جبال منفردة أ

 منطقة رملية كبيرة على شكل قوس: 6

 العرقانة د النفود الكبير ج الدهناء ب الربع الخالي أ

 كم: 11تقع في البحر األحمر جنوب جزيرة القنفذة وتبعد عنها نحو  7

 جزيرة كران د جزيرة أم القمارى ج جزيرة فرسان ب جزيرة جنا أ

 تمتاز بثرواتها الزراعية ومن أشهر محصوالتها الزراعية التمور: 8

 منقطة القصيم د منطقة تبوك ج منطقة عسير ب المنطقة الشرقية أ

 من المؤسسات الخاصة: 1

 برنامج حكومي د وزارة ج هيئة حكومية ب سوق تجاري أ

 نتصل بالرقم: –ال سمح الله  –عند حدوث حريق  11

 119 د 119 ج 111 ب 111 أ

 تقدم هيئة الهالل األحمر السعودي خدمات منها: 11

 المحافظة على األمن د بطاقة الهوية إصدار ج نقل المرضى والمصابين ب مكافحة التسول  أ

 مقر اإلمارة لمنطقة الحدود الشمالية: 12

 مدينة عرعر د مدينة جازان ج مدينة حائل ب مدينة أبها أ

( 1صفحة )  يــتــبــع  

 

 ـــــــــــ

02 



 

 )ب( ضعي المصطلح المناسب ممايلي:

 الالبة(  -مراكز صحية أولية    -مؤسسات الدولة    -النفود الكبير    -الشعب المرجانية    -الخدمات الحكومية    -الهضاب    -)الجبال  

 ()                             كائنات حية تتكون في المياه الضحلة. 1

 ()                             هي األجهزة الحكومية المكلفة بمهام لخدمة الوطن والمواطن. 2

 ()                             لتقدم الخدمات الصحية والوقائية في مستوى عام.مراكز صحية تنشأ في األحياء  3

 ()                             مناطق شديدة اإلرتفاع ذات القمم العالية. 4

 ()                             سائلة منصهرة تحولت إلى حجارة سوداء على سطح األرض. 5

 ()                             مثلث وتغطي أجزاء كبيرة من نجد وتمتد شماالً. منطقة رملية على شكل 6

 ()                             هي األعمال التي تقوم بها الدولة من خالل مؤسساتها لمصلحة المجتمع وأفراده. 7

 ()                             األرض المرتفعة والمسطحة. 8

 

 / السؤال الثاني

  )أ( صلي العمود أ بما يناسبه من العمود ب:

 العمود ب الرقم  العمود أ

 مقر إمارتها مدينة أبها 1
 

......... 
 رمال الربع الخالي

 أكبر الصحاري الرملية 2
 

 منطقة مكة المكرمة .........

 أبرز السدود في وطني 3
 

......... 
 عسير ونجران

 المقدسات اإلسالميةمهبط الوحي وتضم  4
 

 سد الملك فهد .........

 أبرز الهضاب 5
 

 منطقة عسير .........

 

 أمام العبارة الخاطئة ممايلي: أمام العبارة الصحيحة، وعالمة  )ب( ضعي عالمة 

 )                    ( الشعب المرجانية تعمل على اختالل التوازن البيئي البحري. 1

 )                    ( في الخليج العربي شرق المملكة العربية السعودية. تقع جزيرة جنا 2

 )                    ( تقع منطقة الرياض في وسط المملكة العربية السعودية. 3

 )                    ( وادي حنيفة هو أطول واٍد في وطني. 4

 )                    ( .تشتهر بجبلي أجا وسلمىمنطقة حائل  5

 )                    ( تسمى بالمدن الطبية. المستشفيات الكبيرة لعالج المرضى 6

 )                    ( .الرياضهي منطقة  من أغنى مناطق المملكة العربية السعودية بالنفط 7

 

 ـــــــــــ

70 

( 2صفحة )  يــتــبــع  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / السؤال الثالث

 )أ( عددي اثنين لما يلي :

 من وظائف مؤسسات الدولة؟   - أهمية موقع وطني المملكة العربية السعودية؟   -

7............................................................................. / 7............................................................................. / 

0 /............................................................................. 0............................................................................. / 

 أكملي الخريطة المفهومية التالية:   )ب( 

 المديرية العامة للجوازات(  -المديرية العامة للسجون    -اإلدارة العامة للمرور    -)الشرطة  

 

( 3صفحة )   

 

 انتهت األسئلة

 مع تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح

 ـــــــــــ
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 من أجهزة وزارة الداخلية

تتولى تنظيم السير 

وسالمة السائقين 

 والركاب

تتولى إصدار 

الجوازات وشؤون 

 المقيمين

تتولى المحافظة على 

األمن وتطبيق 

 األنظمة

تتولى اإلشراف على 

 السجون ومالحظاتها

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



 

 

 / السؤال األول

  )أ( اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي:

 يحد وطني المملكة العربية السعودية من الغرب: 1

 العراق د سلطنة عمان ج الكويت ب   البحر األحمر أ

 سطوح البية سواء نتجت عن تدفقات بركانية قديمة: 2

 السهول د   الحرات ج الجبال ب الهضاب أ

 تتكون المملكة العربية السعودية من ................... منطقة إدارية: 3

   71 د 71 ج 71 ب 02 أ

 تمتاز بوفرة مياهها وعذوبتها، وإمارتها هي مدينة سكاكا: 4

 منطقة جازان د منطقة نجران ج منطقة الباحة ب   منطقة الجوف أ

 اليمامة:تقع في منطقة نجد وتسمى أيضاً جبال العارض أو  5

 جبال الحجاز د   جبال طويق ج جبال النور ب جبال منفردة أ

 منطقة رملية كبيرة على شكل قوس: 6

 العرقانة د النفود الكبير ج   الدهناء ب الربع الخالي أ

 كم: 11تقع في البحر األحمر جنوب جزيرة القنفذة وتبعد عنها نحو  7

 جزيرة كران د   القمارىجزيرة أم  ج جزيرة فرسان ب جزيرة جنا أ

 تمتاز بثرواتها الزراعية ومن أشهر محصوالتها الزراعية التمور: 8

    منقطة القصيم د منطقة تبوك ج منطقة عسير ب المنطقة الشرقية أ

 من المؤسسات الخاصة: 1

 برنامج حكومي د وزارة ج هيئة حكومية ب   سوق تجاري أ

 بالرقم:نتصل  –ال سمح الله  –عند حدوث حريق  11

 119 د   119 ج 111 ب 111 أ

 تقدم هيئة الهالل األحمر السعودي خدمات منها: 11

 المحافظة على األمن د إصدار بطاقة الهوية ج نقل المرضى والمصابين ب مكافحة التسول  أ

 مقر اإلمارة لمنطقة الحدود الشمالية: 12

   عرعرمدينة  د مدينة جازان ج مدينة حائل ب مدينة أبها أ

( 1صفحة )  يــتــبــع  

 

 ـــــــــــ

02 



 

 )ب( ضعي المصطلح المناسب ممايلي:

 الالبة(  -مراكز صحية أولية    -مؤسسات الدولة    -النفود الكبير    -الشعب المرجانية    -الخدمات الحكومية    -الهضاب    -)الجبال  

 الشعب المرجانية    كائنات حية تتكون في المياه الضحلة. 1

 مؤسسات الدولة    هي األجهزة الحكومية المكلفة بمهام لخدمة الوطن والمواطن. 2

 مراكز صحية أولية    مراكز صحية تنشأ في األحياء لتقدم الخدمات الصحية والوقائية في مستوى عام. 3

 الجبال    القمم العالية.مناطق شديدة اإلرتفاع ذات  4

 الالبة سائلة منصهرة تحولت إلى حجارة سوداء على سطح األرض. 5

 النفود الكبير   منطقة رملية على شكل مثلث وتغطي أجزاء كبيرة من نجد وتمتد شماالً. 6

 الخدمات الحكومية   الدولة من خالل مؤسساتها لمصلحة المجتمع وأفراده.هي األعمال التي تقوم بها  7

 الهضاب   األرض المرتفعة والمسطحة. 8

 

 / السؤال الثاني

  )أ( صلي العمود أ بما يناسبه من العمود ب:

 العمود ب الرقم  العمود أ

 إمارتها مدينة أبهامقر  1
 

 رمال الربع الخالي 2

 أكبر الصحاري الرملية 2
 منطقة مكة المكرمة 4 

 أبرز السدود في وطني 3
 

 عسير ونجران 5

 مهبط الوحي وتضم المقدسات اإلسالمية 4
 سد الملك فهد 3 

 أبرز الهضاب 5
 منطقة عسير 1 

 

 أمام العبارة الخاطئة ممايلي: أمام العبارة الصحيحة، وعالمة  )ب( ضعي عالمة 

 (       )         تحقيقالتوازن البيئي البحري.    اختاللالشعب المرجانية تعمل على  1

 (       )         تقع جزيرة جنا في الخليج العربي شرق المملكة العربية السعودية. 2

 (       )         المملكة العربية السعودية.تقع منطقة الرياض في وسط  3

 (       )         الرمةهو أطول واٍد في وطني.    حنيفةوادي  4

 (       )         .تشتهر بجبلي أجا وسلمىمنطقة حائل  5

 (       )         تسمى بالمدن الطبية. المستشفيات الكبيرة لعالج المرضى 6

 (       )         ةالشرقي. الرياضهي منطقة  المملكة العربية السعودية بالنفطمن أغنى مناطق  7
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( 2صفحة )  يــتــبــع  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / السؤال الثالث

 )أ( عددي اثنين لما يلي :

 الدولة؟من وظائف مؤسسات    - أهمية موقع وطني المملكة العربية السعودية؟   -

 تنظيم العمل –تنمية المجتمع  –تطوير االقتصاد  –الحماية واألمن /7 يتوسط الموقع دول العالم  - يحوي الموقع قبلة المسلمين / 7

 يربط الموقع بين قارات متعددة/ 0
د تشيي –تنظيم أنشطة الترفيه والرياضة   –توفير خدمات عامة / 0

 توفير اإلسكان –الطرق 

 أكملي الخريطة المفهومية التالية:   )ب( 

 المديرية العامة للجوازات(  -المديرية العامة للسجون    -اإلدارة العامة للمرور    -)الشرطة  

 

( 3صفحة )   

 

 انتهت األسئلة

 مع تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاح
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 من أجهزة وزارة الداخلية

تتولى تنظيم السير 

وسالمة السائقين 

 والركاب

تتولى إصدار 

الجوازات وشؤون 

 المقيمين

تتولى المحافظة على 

األمن وتطبيق 

 األنظمة

اإلشراف على تتولى 

 السجون ومالحظاتها

اإلدارة العامة 

 للمرور  

المديرية العامة 

 للجوازات
 المديرية العامة للسجون   الشرطة  


