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 :  الصحيحة  اإلجابة  على دائرة  ضعي( 32)  الى( 1) من   الفقرات في: 1س      

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
 حافظة جدةمب

 البيان النموذجية

 األولىالفترة  – األول الفصل الدراسي 

 هـ 1444 الدراسي لعاما

 

 

 الدراسات االجتماعية  المادة

 األولى الوحدة

 متوسط          المرحلة

 ثالث الصف

 هوساوي رباب المعلمة  :الدراسات االجتماعية بنك األسئلة لمادة 

1 
 :للتعداد السكاني أهمية في التأثير على حياة اإلنسان االجتماعية واالقتصادية والجغرافية وذلك من خالل 

 تنوع قاعدة  الهرم  )د( رسم خطط تنموية قديمة )جـ( إنشاء قاعدة البحوث )ب( معرفة الزيادة والنقصان )أ(

2 
 تقل الكثافة السكانية في المناطق و تتفاوت الكثافة السكانية من منطقة إلى أخرى 

 الصحراوية  )د( الهضبية  )جـ( الجبلية  )ب( السهلية  )أ(

3 
 .  هم سكان ومختلف األنشطة االقتصادية الكبرى بالوظائفيشكلون النسبة 

 البادية  )د( الريف )جـ( القرى )ب( المدن )أ(

4 
 وسيلة لقياس توزيع السكان في الدولة أو المنطقة  

 التركيب النوعي )د( التركيب العمري )جـ( الكثافة السكانية  )ب( الزيادة الطبيعية )أ(

5 
 عمارهم أتقسيم السكان إلى فئات حسب 

 هجرة خارجية  )د(  زيادة طبيعية )جـ( تركيب عمري  )ب( تركيب نوعي  )أ(

6 
 تحتل المملكة الترتيب األول في عدد السكان 

 عالمياً )د( إسالمياً  )جـ( عربياً  )ب(  خليجياً )أ(

7 
 طفوح بازلتية تكونت من حمم الصخور البركانية المنصهرة التي تدفقت من باطن األرض :

  الهضاب  )د(  الحرات  )جـ(    السهول )ب(  الجبال  )أ(

8 

 المملكة العربية السعودية مساحة :أكبر حرات 

 خيبر  )د( الرحا   ()جـ  الحرة  )ب(  ط اره )أ(

 

  

 5من  1

 



 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 من قارة آسيا  :  -------------------------- تقع المملكة العربية السعودية في 9

   الشمال الغربي  )د(  جنوب شرقي )ج(  الشمال الشرقي )ب(    الجنوبي الغربي  )أ( 

 يحد المملكة العربية السعودية من الشمال :  10

 )د( البحر األحمر   )ج( اليمن وسلطنة عمان   )ب( اإلمارات والبحرين وقطر   )أ( الكويت والعراق واألردن  

 تتنوع التضاريس في المملكة العربية السعودية بسبب :  11

 )د( كبر المساحة   )ج( صغر المساحة   )ب( انعدام المساحة   )أ( انحسار المساحة  

 يحد المملكة العربية السعودية من الجنوب :  12

 )د( اليمن وسلطنة عمان   )ج( الكويت واإلمارات   )ب( البحرين وقطر   )أ( العراق واألردن  

 التركيب السكاني  : يساعد على فهم  ------------------------- الهرم السكاني شكل  13

 )د( فوتوغرافي   )ج( طبيعي   )ب( بياني  )أ( نصي  

 يسمى القسم الجنوبي الغربي من المرتفعات الغربية جبال :  14

 )د( طويق   )ج( السروات   )ب( الحجاز   )أ( مدين    

 يحد المملكة العربية السعودية من الغرب :   15

 )د( البحر المتوسط   )ج( بحر العرب   )ب( البحر األحمر   )أ( الخليج العربي  

 أكثر المناطق اإلدارية سكاناً في المملكة العربية السعودية :  16

 )د( عسير  )ج( تبوك   )ب( حائل   )أ( الرياض  

 السعودية من الشرق : يحد المملكة العربية   17

 )د( األردن   )ج( الكويت   )ب( اليمن   )أ( اإلمارات  

 يتميز مناخها بأنه حار صيفاً وبارد شتاًء ) جاف ( :  18

 )د( المنطقة الجنوبية الغربية   )ج( المنطقة الغربية   )ب( المنطقة الساحلية   )أ( المنطقة الشمالية  

 5من  2



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتوسط  المملكة العربية السعودية قارات العالم الثالثة .   19

    إفريقيا وآسيا وأوروبا )د(  استراليا وآسيا وإفريقيا  )ج(  وآسيا   ستراليا أمريكا وا)ب(    آسيا وأوروبا وإفريقيا  )أ( 

 :   يمتد السهل الساحلي للبحر األحمر من الشمال إلى الجنوب ويعرف باسم  20

   التالل  )د(    الشعاب )ج(    اإلحساء )ب(    تهامة  )أ( 

 :  تشغل مساحة واسعة في جنوب شرق المملكة العربية السعودية تعرف باسم صحراء   21

   الربع الخالي  )د(    النفود  )ج(    الدهناء)ب(    الجافور  )أ( 

 :   العوامل المؤثرة في المناخ  22

 الموقع  )د(    األودية )ج(    االمتداد  )ب(    الحدود )أ( 

 : العربية السعودية وهي تقع وسط المملكة العربية السعودية ويقطع سطحها عدد كبير من األوديةأكبر هضاب المملكة   23

 الحجرة  )د(    الصمان )ج(  نجد )ب(    الحماد )أ( 

 : النتائج السلبية للنزوح الريفي  24

 ازدحام السيارات  )د(  تضخم المدن  )ج(  االبتعاد عن التلوث  )ب(    االقتصاد في الصرف المالي)أ( 

 : النتائج اإليجابية للنزوح نحو األرياف   25

ازدحام  االبتعاد عن )ب(    تناقص سكان األرياف )أ( 

   السيارات 

   ارتفاع البطالة )د(    ( إهمال األراضي الزراعية )ج

 5من  3



 
 

 

 : ضعي عالمة صح أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة خطأ أمام اإلجابة الخاطئة [ 2

 .  الكثافة السكانية ومنها معرفة عدد سكان الدولة و معرفة  نتائج للتعداد السكاني  -1

 فقط .   أنماط استقرارهم إلى  سكان المدنتوزيع السكان حسب  -2

 . للهرم السكاني فوائد ومنها معرفة عدد الذكور واإلناث  -3

 . تتسم تضاريس المملكة العربية السعودية بالتنوع وذلك التساع مساحتها -4

 األشكال السطحية التي تتكون منها القشرة األرضية يطلق عليها بـ التضاريس .  -5

 تمثل جبال مدين القسم الجنوبي من المملكة العربية السعودية .   -6

 الحرات هي طفوح بازلتية تكونت من حمم الصخور البركانية التي تدفقت من باطن األرض .  -7

 تتميز وديان هضبة نجد بسعة مجاريها وقلة األشجار الكبيرة فيها . -8

 القصيرة وقلة االنحدار وندرة األشجار .  تتميز أودية الهضاب الشمالية وشعابها بالمجاري -9

 وبارد شتاء . يتميز مناخ المناطق الوسطى في المملكة العربية السعودية بأنه حار صيفاً  -10

 

 

 

 تقع المملكة العربية السعودية في العروض المدارية : 26

 القطبية   )د( الباردة   )ج( المعتدلة   )ب(  الحارة   )أ( 

 يمر في وسط المملكة العربية السعودية :   27

 مدار السرطان     )د( الدائرة القطبية الشمالية  )ج(  مدار الجدي    )ب(  خط االستواء    )أ( 

 وتتسع في شرقها بسبب وجود : تضيق مساحة  السهول الساحلية في غرب المملكة العربية السعودية   28

 األودية  )د( المرتفعات  )ج( السهول  (  ب) الصحاري )أ(

 :   بسبب  السعودية العربية  المملكة  في قديما   السكان نمو بْطء    29

    األمراض   )د( المناخ   )ج(  الرعاية  )ب(   التنمية    )أ( 

 الكثافة السكانية :أقل مناطق المملكة العربية السعودية من حيث  30

 جده )د(  مكة المكرمة   )ج( الرياض  )ب( الجوف )أ(

 : جبال  الغربية المرتفعات من الجنوبي القسم يسمى 31

 طويق )د( السروات    )ج(     الحجاز  )ب(     مدين )أ( 

 تهطل األمطار في المملكة العربية السعودية بقلة ماعدا : 32

 جنوبها الشرقي   )د( شمالها الغربي   )ج(  جنوبها الغربي   )ب(  شمالها الشرقي  )أ( 

 5من  4



 
 

 

 عدد سكان المملكة العربية السعودية يزداد بسبب الهجرة اليها من القرى والمراكز .  -11

 تعد دراسة التركيب السكاني مفتاحاً لمعرفة خصائص المجتمع .   -12

 

 قارني بين كل من :  -3

 السهل الساحلي للخليج العربي  –السهل الساحلي للبحر األحمر  -أ

 للخليج العربي السهل الساحلي  السهل الساحلي للبحر األحمر 

  

 

  السواحل  –ب/ المناطق الوسطى 

 السواحل  المناطق الوسطى

   

 

 

 

 

 5من  5



 

 

 

 



 
 

: الصحیحة  اإلجابة على دائرة ضعي ) ۲۳(   الى) ۱( من الفقرات في : ۱س      

 المملكة العربیة السعودیة 

 وزارة التعلیم 

اإلدارة العامة للتربیة والتعلیم 
 حافظة جدةمب

 البیان النموذجیة

  الثانیة الفترة   – األولالفصل الدراسي 

 ھـ ۱٤٤٤  الدراسي لعاما

 

 

 الدراسات االجتماعیة  المادة 

 الثانیة الوحدة 

 متوسط          المرحلة 

 ثالث الصف

 ھوساوي  رباب المعلمة :الدراسات االجتماعیة بنك األسئلة لمادة 

 كونت: األرض باطن في قدیما تجمعت التي المیاه ۱

ً  (أ)  أنھاراً د) ( أودیة )ج( طبقات )ب( عیونا

 :وادي ھو الجوف حتى مدینة عمان من یمتد الذي الوادي ۲

 السرحان  د)( فاطمة  )ج(    تربة )ب( الدواسر  (أ)

 تحتل المملكة العربیة السعودیة عالمیاً في مجال تحلیة المیاه المركز :  ۳

 الرابع   د)( الثالث  (ج) الثاني (ب) األول  (أ)

 : عام السعودیة العربیة المملكة في تجاریة بكمیات النفط اكتشاف تم ٤

 ھـ۱۳٦۰ د)( ھـ۱۳٥۹) ج( ھـ۱۳٥۸) ب( ھـ۱۳٥۷) أ(

 :السطحیة بالمیاه السعودیة العربیة المملكة في الجھات أغنى من ٥

   الغربیة الدھناءد) ( عسیر تھامة) ج( الخالي الربع (ب) الجنوبیة المنطقة) أ(

 یتركز معدن  الفوسفات في :  ٦

 رابغ) د( الزبیرة) ج( الجالمید حزم) ب( الذھب  مھد) أ(

 : الصناعات من كثیر في أساسیة مادة الغاز یعد ۷

 الزراعیة د)( البتروكیماویة )ج( المائیة  )ب( الغذائیة  (أ)

 :  هللا یرحمھ  -------------------------- الملك عھد في النفط عن التنقیب بدأ ۸

 العزیز عبد بن هللا عبد) د( العزیز  عبد بن فھد) ج( العزیز عبد بن سعود) ب( سعود آل  العزیز عبد) أ(

 : السعودیة العربیة المملكة في  العیون أھم ۹

 الرمة  د)( زبیدة    )ج( الدواسر      )ب( فاطمة         (أ)

 مقومات السیاحة للمملكة العربیة السعودیة : ۱۰

(أ) المساحة الجغرافیة 
 الصغیرة 

 التنوع الجغرافي والبیئي   د)( قلة الموارد   )ج( االقتصاد المنخفض  )ب(

 ٥من        ۱

 

  



 
 



 قامت الحضارات القدیمة على ضفاف   ۱۱

 الھضاب  د)( الجبال  )ج( الصحاري   )ب( أودیة األنھار (أ)

 قامت وزارة البیئة والمیاه والزراعة بالعمل لحمایة الموارد الحیویة للدولة من أجل   ۱۲

رفع نسبة المحتوى  (أ)
 المحلي

تحقیق األمن التنموي  د)( تطور الصناعات  )ج(   زیادة مصادر الطاقة  )ب(
 والغذائي

 یطلق علیھا بـ :المیاه التي تجمعت في باطن األرض منذ العصور الجیولوجیة القدیمة  ۱۳

 الصرف الصحي د)( البحر المحالة   )ج( الجوفیة العمیقة )ب(    السطحیة (أ)

 شدت الطلب المتزاید للمیاه العذبة بسبب  ۱٤

ارتفاع المستوى ) أ(
 المعیشي

 الرتفاع تنافسیة القطاع   د)( النمو السكاني) ج( قلة الكثافة السكانیة) ب(

 االستفادة من میاه الصرف الصحي بعد معالجتھا مثل : یمكن  ۱٥

    صناعة األواني د) ( صناعة البالستیك )ج( استخدامھا في الشرب  )ب( ري الحدائق والمنتزھات (أ)

 أشھر خطوط األنابیب لنقل النفط التي تمتد من بقیق إلى ینبع  ۱٦

 بتروالین  د)(    بطحاء   )ج( التابالین  )ب(    الخفجي  (أ)

 وذلك من خالل : ۲۰۳۰وفقا لرؤیة بإطالق قدرات القطاعات الغیر نفطیة تسعى المملكة العربیة السعودیة إلى تنمیة االقتصاد   ۱۷

االعتماد على صناعات  )ج( ھدر اإلنتاج المحلي   )ب( تطویر قطاع التجزئة  (أ)
 محدودة  

 انخفاض التكالیف اإلنتاجیة  د)(

 المقومات التي ترتكز علیھا الصناعة في المملكة العربیة السعودیة :  ۱۸

ُ  د)( األسواق )ج( المساحة الجغرافیة الكبیرة  )ب( التراث الحضاري العریق  (أ)  االقتصاد الكبیر عالمیا

 أھمیة الصناعة في المملكة العربیة السعودیة :  ۱۹

انخفاض المنتجات   )ب( ضعف تكالیف اإلنتاج  (أ)
 الصناعیة 

 استثمار الثروات الخام د)( قلة الوظائف    )ج(

 تحدیات الصناعة الوطنیة في المملكة العربیة السعودیة :  ۲۰

ارتفاع التكالیف   )ب( ضعف المنافسة   (أ)
 اإلنتاجیة

 توطین الصناعات الواعدة د)( نقل المنتجات الصناعیة  )ج(

 الفرق بین قیمة صادرات الدولة وقیمة وارداتھا تسمى بـ :  ۲۱

 التبادل التجاري   د) ( الواردات  )ج( الصادرات   )ب( المیزان التجاري  (أ)



۲        ٥من 



 
 



 

 :  الفراغات التالیة يأكمل] ۲

 ---------------------و --------------------تنقسم موارد المیاه في المملكة العربیة السعودیة إلى  -۱

 ------------------------------------و ---------------------------------و

 ------------------------------------------بدأ التنقیب عن النفط في عھد -۲

 -----------------------و    ----------------------- صناعةحد مصادر الطاقة فیستعمل في أیعد الغاز -۳

 ------------------------------و  -----------------------------------و ---------------------------و

 ----------------------و   ---------------------انقسمت المعادن في المملكة العربیة السعودیة إلى  -٥

   ----------------------و  ------------------------یصنف اإلنتاج الصناعي إلى وحدتین رئیسیتین ھما -٦

 .  ------------------------------------------------------------------------------التنمیة ھي  -۷

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اھتمت وزارة السیاحة ووزارة الثقافة والھیئة العامة للترفیھ بتنشیط السیاحة وذلك عدة أسباب ومنھا : ۲۲

 قبلة المسلمین د) ( الشعب المضیاف  )ج( زیادة الدخل االقتصادي  )ب( التنوع الجغرافي  (أ)

 البرامج أبرزھا : تھتم وزارة السیاحة بمجاالت السیاحة وتطویرھا من خالل عدد من  ۲۳

  ةتوفیر التأشیرات اإللكترونی د)( صیانة موارد المیاه  )ج(    استصالح األراضي  )ب( االستثمار الزراعي  (أ)

 ٥من            ۳



 
 

 

 ): اثنین فقط مثلي لما یأتي : (یكتفى بذكر  ]۳

 المثال المطلوب

  محطات تحلیھ المیاه على البحر األحمر

  أھم العیون في المملكة العربیة السعودیة  

  مقومات السیاحة في المملكة العربیة السعودیة

  أودیة في المملكة العربیة السعودیة

  صناعات أساسیة 

  صناعات تحویلیة

  معادن فلزیة 

  معادن الالفلزیة  

  مقومات الصناعة 

 من :  كلٍ ] قارني بین ٤

 .من حیث المفھوم التجارة  الداخلیة والخارجیة  -۱       

 التجارة الخارجیة    التجارة الداخلیة 

  

 

 
 حقل السفا نیة  –حقل الغوار  -۲

   حقل السفانیة   حقل الغوار

  

                 

                    

                  

 

 

 

 ٥من            ٤ 



 
 

 

  یأتي :سجلي المصطلح المناسب فیما ]٥
 ]  ----------------[    . المیاه الجاریة على سطح األرض أو التي تجمعت في طبقات قریبة من سطح األرض  -۱

 ]           -------------------. [  ھي التي كانت تتدفق طبیعیاً من باطن األرض دون تدخل اإلنسان   -۲

 ]     ------------------[          .    المیاه التي تنساب في الشعاب واألودیة عقب سقوط األمطار  -۳

 ]  -----------------------[          .  المیاه التي تجمعت في باطن األرض منذ العصور الجیولوجیة القدیمة  -٤

                                            الدولة  أو بین الدول المنتجة والمستھلكةتبادل المنتجات االقتصادیة المختلفة بالبیع والشراء داخل  -٥
 ]------------------------------   [ 

 ]   ---------------------انتقال فرد أو مجموعة من األفراد من منطقة إقامتھم إلى مناطق داخل الوطن [   -٦

 ]  ------------------انتقال فرد أو مجموعة من األفراد من منطقة إقامتھم إلى بلدن أخرى خارج الوطن [   -۷

______________________________________________________________ 

 .[ بعد اكتشاف النفط تطورت الصناعة في وطني المملكة العربیة السعودیة ] ما أھمیة الصناعة في وطني - ٦

۱---------------------------------------      ۲--------------------------------------------   

۳-----------------------------------------       ٤--------------------------------------------- 

_____________________________________________________________ 

 

[ اھتمت حكومة وطني المملكة العربیة السعودیة ممثلة في الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني ووزارة  -۷
 الثقافة والھیئة العامة للترفیھ بتنشیط  السیاحة لعدة أسباب أذكریھا ] 

۱--------------------------------------                         ۲-----------------------------------------   

۳---------------------------------------                        ٤- ----------------------------------------- 

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

 ] ارسمي خارطة مفاھیم لمقومات السیاحة في المملكة العربیة السعودیة :۸ 
 

 

 

  

 مقومات السیاحة  


