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  الصحيحة:[ اختاري اإلجابة 1      

1 
 :تفاعل المجموعات البشرٌة مع البٌئة المحٌطة بهم تسمى بـ 

 النهضة )د(  التارٌخ )جـ(  القرون )ب(  الحضارة )أ( 

2 
 أهمها:تقوم الحضارات على عدة عوامل 

 الصخور والرٌاح )د(  المناخ والتربة )جـ(  الموقع والتضارٌس )ب(  التضارٌس والرٌاح )أ(

3 
 حضارة:هً فً العراق  بٌن النهرٌنأقدم الحضارات التً نشأت فً بالد ما 

 بالد الرافدٌن )د(  الصٌنٌة )جـ(   ب( المصرٌة) البابلٌة )أ ( 

4 

 :نظام اإلسالم فً السٌاسٌة النظم من

والشورى  الخالفة )ب( والدواوٌن والبٌعة  اإلمارة )أ(

  والوزارة 

والعسس  الجٌش)جـ( 

 والشورى

الشرطة والبرٌد  )د(

 والخالفة 

5 

 على:ٌشمل النظام اإلداري فً الحضارة اإلسالمٌة 

العلوم الشرعٌة  )جـ( اإلمارة والجٌش)ب(  الخالفة والوزارة)أ( 

 والطبٌعٌة

 رصد النجوم والفلك )د(

6 
 أجل:اتسعت رقعة الدولة اإلسالمٌة فً عهد الخلٌفة عمر بن الخطاب فقسم الدولة إلى أقالٌم إدارٌة كبرى وذلك من 

سهولة الحكم و اإلشراف )جـ(  تنفٌذ أوامر الخلٌفة)ب(  تفوٌض من الخلٌفة للوزٌر )أ(

 علٌها

 على اإلسالمالدفاع )د( 

7 
 بسبب:نشأة الدواوٌن فً عهد الخلٌفة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه وذلك 

 للتنظٌم والكفاءة )د( لالستكفاء واالستٌالء)جـ(  ضبط أحوالها )ب( المعاونة والمساعدة)أ( 

8  
 :للتشرٌع اإلسالمً ---------------------علم الحدٌث ٌعد المصدر 

 الرابع )د( الثالث )جـ( الثانً )ب( األول )أ(

9 
 أهمها: ممٌزات بعدة اإلسالمٌة الفنون تمٌزت

 القالع حول القرى نشأة(د) االقتصادي القطاع تطور(جـ) العسكرٌة األغراض تنوع(ب) االسالمً بالدٌن االرتباط(أ)

11 
 :أغراض بسبب اإلسالمٌة المدن بناء

 وعسكرٌة دٌنٌة( د) وتجارٌة سٌاسٌة(جـ) وثقافٌة اجتماعٌة(ب) وحضارٌة علمٌه(أ)

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم 

اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم 
 بمحافظة جدة

 البٌان النموذجٌة

 األولى الفترة  – ألولالفصل الدراسي ا

  1443الدراسً  لعاما

 

 رباب هوساوي المعلمة

 المتوسط المرحلة

 األول متوسط    الصف

 الدراسات االجتماعٌة  المادة

 ) الحضارات (األولى  الوحدة   االجتماعٌة  لمادة: الدراساتبنك األسئلة 

 2من  1

 

 



 
 

 

 

11 
 بسبب: بالزراعة المسلمٌن اهتمام

 األول المصدر انها(جـ) وتنوعها الثروات كثرة(ب) واألمان األمن استقرار(أ)

 لإلنسان

 المستوى تنوع( د)

 المعٌشً

12 
 :بسبب اإلسالمٌة الدولة فً التجارة ازدهار

 البحار عن بعدها(د)  المناخ اختالف(جـ) الزراعٌة المحاصٌل تنوع(ب) الدولة رقً اكتمال(أ)

 

 :( زاوجً بٌن النتٌجة فً العمود األول والسبب فً العمود الثانً 6( الى )1فً الفقرات من )[ 2

                

 ضعً عالمة )صح ( نهاٌة العبارة الصحٌحة وعالمة )خطأ ( نهاٌة العبارة الخاطئة فٌما ٌلً : [ 3            

   العراق.أول الشعوب التً سكنت  السومرٌون هم -1

    موتاهم.بنى الفراعنة األهرامات العمٌقة لدفن  -2

  للصٌنٌٌن.كان الٌونانٌون العدو الشرس  -3

  تعبٌرها.تعتد اللغة العربٌة أثرى اللغات وأكملها فً المعانً لكثرة مفرداتها ودقة  -4

  السابقة.الحضارة اإلسالمٌة أعم وأشمل الحضارات  -5

  الدولة.وزارة التفوٌض أن ٌفوض الخلٌفة الوزٌر بتصرٌف معظم شؤون  -6

  فقط.وزارة التنفٌذ أن ٌنفذ الوزٌر أوامر الخلٌفة  -7

----------------------------------------------------------------------------------- 

 ٌأتً:[ عللً لما 4

 كم .8851بنوا الصٌنٌون جدار طوٌل ٌبلغ طوله -1

     *-----------------------------------------------------------------------------------------. 

 الدٌن اإلسالمً هو أساس التوازن بٌن أمور الدٌن والدنٌا.-2  

     *------------------------------------------------------------------------------------------. 

 تعد اللغة العربٌة أثرى اللغات وأكملها فً المعانً واأللفاظ.-3   

    *------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

 

 السبب النتٌجة 

 اتساع المساحة وتعدد الصناعات وتنوع المحاصٌل  ) أ(  الخطاب بن عمر الخلٌفة عهد فً الدواوٌن نشأة (1) 

حتى ٌتم استخدامها فً أغراض عسكرٌة أو اقتصادٌة أو  ) ب( ازدهار التجارة فً الدولة اإلسالمٌة  (2) 
 دٌنٌة    

 حفر القنوات وتجفٌف المستنقعات ) جـ( االسم بهذا الشرطة تسمٌة   (3) 

 لحماٌة حدود الدولة           ) د( بالزراعة المسلمٌن اهتمام  (4) 

 المصدر األول لغذاء اإلنسان   ) هـ( اإلسالمٌة المدن بناء  (5) 

نسبة إلى شرٌط قماش ٌوضع فوق المالبس لتمٌٌزهم عن  ) و( والقالع للحصون المسلمٌن بناء (6) 
 عامة الناس     

 أحوالها بعد اتساع رقعة الدولة اإلسالمٌة  ز( لضبط) 

 2من  1



 

 

 

 



 
 

  [ اختاري اإلجابة الصحيحة : 1      

1 
 المجموعة الشمسية هي جزء من عدة مجموعات شمسية في مجرة درب التبانة وتتكون المجموعة الشمسية من . 

الشمس والكواكب  )د(  )جـ( الشمس وعطارد وزحل  )ب( الشمس والنيازك وزحل  )أ(الشمس وعطارد والكواكب 

 والتوابع 

2 
 يبلغ عدد كواكب المجموعة الشمسية ثمانية كواكب وتشترك هذه الكواكب بخصائص منها . 

 )ب(تدور حول نفسها  )أ( أصغر حجماً وشكلً 

 

 تستمد الحرارة من األرض )د(  )جـ( تقع في المنتصف 

3 
 فضاء مسلم األمير. هيأ هللا تعالى لإلنسان وسائل العلم ,فرأى صورة األرض بشكلها الكروي فكان أول رائد 

 )د(سلطان بن عبدهللا  )جـ(سلطان بن فهد  )ب(سلطان بن عبدالعزيز  )أ(سلطان بن سلمان 

4 
 كان تحديد موضع معين على سطح الكرة األرضية أمراً صعباً وذلك بسبب 

 )د(انحراف الرياح  )جـ( كبر المساحة  )ب(اختلف الزمن  )أ(دوران األرض 

5 

 درجة طولية وذلك . 15تم تقسيم دول العالم إلى أربع وعشرين منطقة زمنية كل منطقة تعادل 

)أ(تجنبا الختلف التوقيت  

 داخل الدولة الواحدة  

)ب( لتشابه التوقيت داخل  

 حدود الدولة الواحدة 

)جـ( لوقوعها بين دائرتي  

 عرض شمالية وجنوبية  

)د(اختلف المناطق  

 الحرارية   

6 

 تم تقسيم سطح األرض إلى مناطق حرارية وذلك وفقاً لـ  

)أ(تقسيم خطوط الطول إلى  

 دوائر غير متساوية 

)ب(اختلف زاوية سقوط 

 أشعة الشمس  

)جـ(تعامد أشعة الشمس على  

 الدائرة القطبية الشمالية  

)د( تقسيم األرض إلى  

 قسمين شمالي وجنوبي 

7 
 دوائر العرض ترسم على شكل الكرة األرضية وتفيد في تحديد .  

 )د(االرتفاع واالنخفاض  )جـ( خط جرينتش   )ب( المناطق الحرارية   )أ( الزمن والمسافة  

8  
 الطائرة في الجو اليشعر الركاب بحركتها رغم سرعتها وذلك لـ. عندما تكون 

)ب( انحراف االجسام  )أ( دوران األرض بسرعة  

 المتحركة   

)د( أنها تتجه بكامل   )جـ( كبر حجمها وقوتها 

 محتوياتها 

9 

 تشترك خطوط الطول ودوائر العرض في تحديد. 

)أ(األقاليم المناخية على سطح  

 األرض

)ب(الموقع على سطح الكرة  

 األرضية 

)جـ(معرفة الزمن في مختلف  

 جهات العالم  

)د(التساوي في األطوال  

 والمنخفضات  

10 
 تعد من أبرز مزايا خطوط الطول أنها . 

)أ(الدائرة الرئيسية دائرة  

 االستواء

)د(معرفة المناطق   )جـ(أنصاف دوائر متساوية   )ب(دائرة كاملة متوازية  

 الحرارية على األرض  

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
 بمحافظة جدة

 البيان النموذجية

 الثانية  الفترة   – ألولالفصل الدراسي ا

 هـ 1443  الدراسي  لعاما

 

 رباب هوساوي المعلمة

 المتوسط المرحلة

 األول متوسط    الصف

 الدراسات االجتماعية   المادة 

 الثانية  الوحدة   بنك األسئلة لمادة :الدراسات االجتماعية  

 3من  1

 



 
 

     

         

 
 

 

 

11 
 سكان األرض اليشعرون بحركتها وذلك ألن حركتها . 

)أ( سريعة وحجم األرض  

 صغير  

)ب(منتظمة وحجم األرض  

 كبير  

)جـ(محدودة تدور في الفضاء  

 الداخلي  

)د(ثقيلة تدور مع تجاه  

 عقارب الساعة 

12 
 الزمن على سطح األرض وذلك نتيجة لـدوران األرض حول يختلف 

 )د( نفسها   )جـ( الشمس  )ب( التوابع  )أ( المجرات  

13 
 أهم حركات األرض حركة يومية حول نفسها من الغرب إلى الشرق نتج عنها . 

المحور  )د(ثبات ميل  )جـ(ميل المحور القطبي  )ب(دورة األرض حول الشمس  )أ(تعاقب الليل والنهار 

 القطبي 

14 
 تحدث الفصول األربعة على األرض بانتظام ويرجع ذلك لعدة أسباب منها  . 

)أ(انحراف الرياح والتيارات  

 المائية  

)جـ(دورة األرض حول   )ب(تعاقب الليل والنهار 

 الشمس

)د(ميل أشعة الشمس في  

 النصف الشمالي 

15 
 األرض ومن أكبر القارات مساحة قارة. من مساحة سطح  %29تشكل مساحة اليابسة نسبة 

 )د( أمريكا  )جـ( استراليا  )ب( أوروبا  )أ( آسيا 

16 
 تفاوت توزيع اليابسة والماء على سطح األرض وذلك بسبب . 

 )د(تضرس األرض   )جـ( اختلف البحيرات  )ب(األودية الجافة   )أ(التجمعات الرملية  

17 
 ينقسم سطح الماء إلى عدة مسطحات واسعة وعميقة تحيط بكتل من اليابسة ومن أكبر المحيطات المحيط . 

 )د( المتجمد الشمالي  )جـ( الهندي  )ب( األطلسي )أ( الهادئ 

18 
 .  في الشمسية  المجموعة خصائص تشترك

 حجمها  صغر ( د) الكواكب  حول دورانها( جـ) كروي  شكلها( ب ) الشمس من قريبها( أ)

19 
 القطب  إلى القطب  من األرضية الكرة شكل  على يرسم وهمي خط

    القطبي القطر( د) االستوائي  القطر( جـ) الطول  خطوط( ب ) العرض   دوائر( أ)

20 
 أقرب الكواكب الشمسية للشمس هو كوكب . 

 )د( المريخ  )جـ( األرض    )ب( الزهرة   )أ( عطارد 

21 
 يحدث الصيف في شمال الكرة األرضية عندما تتعامد أشعة الشمس على . 

 )د( خط جرينتش  )جـ( دائرة االستواء  )ب( مدار السرطان  )أ( مدار الجدي 

22 
 يحدث الشتاء عندما تسقط أشعتها مائلة في النصف الشمالي لألرض  تكون الشمس عامودية على . 

 )د(خط جرينتش   )جـ(دائرة االستواء   )ب( مدار السرطان   )أ( مدار الجدي 

 3من  2



 
 

 

 

 

 : في العمود الثاني  و المفاهيم في العمود األول  المصطلحات ( زاوجي بين 7( الى )1في الفقرات من )[ 2

                

 نهاية العبارة الصحيحة وعلمة )خطأ ( نهاية العبارة الخاطئة فيما يلي :  ضعي علمة )صح ( [ 3            

 )    ( مجموعتنا الشمسية جزء من عدة مجموعات شمسية توجد في مجرة درب التبانة .      -1

 )      ( نجم كروي غازي ملتهب يشع حرارة وضوء و يدور حوله عدد من الكواكب يسمى بـ الكواكب .   -2

 )      ( أجسام كروية صلبة معتمة تستمد من الشمس الحرارة والضوء تسمى بـ الشمس .    -3

 ( )     جعل هللا سبحانه وتعالى كوكب األرض وسطاً بين كواكب المجموعة الشمسية .   -4

 )    ( يقع كوكب األرض في المرتبة العاشرة بالنسبة لقربه من الشمس . -5

 )     ( الخط الوهمي المستقيم الواصل بين القطبين والمار بمركز األرض نطلق عليه بـ القطر القطبي . -6

 )      ( الخط الوهمي المستقيم والمار بمركز األرض يسمى بـ القطر االستوائي.   -7

 )     ( ماء بأن شكل األرض كاملة االستدارة .  أثبت العل -8

 )     ( شكل األرض كروي إال أن أبعادها متساوية .   -9

 )     (يمتد محور األرض القطبي من الشمال إلى الجنوب .  -10

 )     ( خطوط وهمية طولية ترسم على شكل الكرة األرضية من القطب إلى القطب تسمى بـ خطوط الطول .  -11

 )      ( ئر عرضية ترسم على نموذج الكرة األرضية والخرائط  تسمى بـ دوائر العرض . دوا-12

 )       ( دوائر العرض دوائر كاملة متوازية ومتساوية في الطول .   -13

 )      ( تفيد دوائر العرض في تحديد المواقع على سطح الكرة األرضية ومعرفة المناطق الحرارية .  -14

 )       ( الكرة األرضية من مرتفعات ومنخفضات كبرى يسمى بـ سطح  األرض .كل ما على وجه -15

 )      ( من مساحة سطح األرض .  %29تشكل مساحة اليابسة بنسبة -16

   )      (مسطح واسع وعميق من المياه المالحة يحيط بكتل اليابسة تسمى بـ المحيط .  -17

 )      ( احة الكرة األرضية . أن مساحة سطح الماء تمثل أكثر من ثلثي مس -18

                                             )      ( كل ما يحيط بنا من وجود يطلق عليه بـ الكون  .    -19

 )   (  يحتوي الكون على عدد من المجرات أشهرها مجرة درب التبانة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية . -20

 

          

 

 المفاهيم   المصطلحات  

 أجسام صلبة معتمة تستمد من الشمس الحرارة والضوء   ) أ(  الشمس   (1) 

 لخط الوهمي المستقيم المار بمركز األرض    ) ب( الكواكب    (2) 

 خط وهمي يرسم على شكل الكرة األرضية من القطب إلى القطب   ) جـ( القطبي  القطر     (3) 

 كل ما على وجه الكرة األرضية من مرتفعات ومنخفضات كبرى     ) د( االستوائي  القطر   (4) 

 دوائر وهمية ترسم على نموذج الكرة األرضية والخرائط    ) هـ( الطول  خطوط   (5) 

 الخط الوهمي المستقيم الواصل بين القطبين والمار بمركز األرض    ) و( العرض  دوائر   (6) 

 نجم كروي غازي ملتهب يشع حرارة وضوء       )ز( ( سطح األرض7)

 )س( كتلة صخرية كبيرة من األرض مرتفعة عما جاورها    

 3من  3


