
  

 أسئلة اختبار

 

 

 

 

  األول املتوسط الصف: ................................................................................................اسه الطالب: 

  الدراسات االجتناعية واملواطنةاملادة:  اجللوس:رقه 

   الزمن : ساعتان هـ1441/  /                اليوو والتاريخ

 رقًنا الدرجة الكلية 
 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كتابة
 

00 

  

 

 
 

KH-P028-F11A

 

 ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 

 منوذج اإلجابة

 

 درجة(. 02= ) نصف درجة لكل فقرة  :يليالسؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة شلا 

                       
 ( ابخلريطة إىل قارة .............. 1يشًن رقم )  –1

 أمريكا الشمالية د  أسرتاليا ج  أورواب ب  إفريقيا أ
 ( ابخلريطة إىل احمليط .............. 0يشًن رقم )  – 0

 ادلتجمد الشمايل د  ادلتجمد اجلنويب ج  اذلادئ ب  اذلندي أ
 ( ابلشكل إىل ادلنطقة .............. 3يشًن رقم )  – 3

 ادلعتدلة الشمالية د  الباردة اجلنوبية ج  الباردة الشمالية ب  احلارة أ
 خط الطول الرئيس يسمى جرينتش ودرجتو ......... – 4

 072 د  182 ج  92 ب  صفر أ
   , وما ينتج عنو من أثر ديين أو فكري أو اجتماعي أو عمراين ت البشرية مع البيئة احمليطة هبمتفاعل اجملموعا .............: –5

 .أو سياسي يف مدة زلددة      
 التاريخ د  احلضارة ج  ادلستقبل ب  العمران أ



 

  
 

KH-P028-F11A

 تُعد ................ أول موضع يف األرض يشهد البناء منذ بدء اخلليقة. – 6
 اليمن د  العراق ج  ادلدينة ادلنورة ب  مكة ادلكرمة أ
 أول الشعوب اليت سكنت جنوب العراق.................  – 7

 فت الكتابة اذلًنوغليفية يف حضارة .........ُعر   –8

 بالد الرافدين د  الصٌن ج  مصر القددية ب  اليمن أ
 بىن الصينيون جداراً طولو آالف األميال حملاولة منع ....... ... من غزوىم . – 9
 الفراعنة د  الفرس ج  ادلغول ب  الروم أ
 اإلسالمية وأصلها الذي اعتمد على القرآن الكرمي والسنة النبوية ادلشرفة.األساس........: ىو األساس األول للحضارة  – 12

 .منهجاً ليختاروا من بينهم خليفة ذلماخللفاء الراشدون مهنع هللا يضر ...................  ذإخت – 11
 الشورى د  الوراثة ج  التعيٌن ب  االقرتاع أ
 الذي أنشأ أول نظام للربيد يف اإلسالم ىو ............. هنع هللا يضر. – 10
 عبد هللا بن مسعود د  أيب سفيانمعاوية بن  ج  عمر بن اخلطاب ب  عبد هللا بن عمر أ
 : رجال يتولون حفظ األمن لياًل................... – 13
 القضاة د  الوزراء ج  الشرطة ب  العسس أ
 علم .............: يقصد بو استنباط األحكام الشرعية من القرآن الكرمي والسنة النبوية ادلشرفة.  – 14
 الفقو د  التفسًن ج  احلديث ب  التوحيد أ
 غزوات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والفتوحات اإلسالمية. :مثل, لعلم الذي يدرس الوقائع وأوقاهتاعلم ..............: ىو ا  –15
 الرترتة د  الفيزايء ج  التاريخ ب  اللغة أ
 وضع ادلسلمون أسس علم الرايضيات فاخرتعوا .............. – 16
 الصفر د  الدوال ج  األسطرالب ب  ادلراصد أ
 ........ أول من أدخلوا السكر يف حتلية بعض األدوية ادلرة. – 17

 أشهر ادلساجد اليت بناىا ادلسلمون .......... يف دمشق.من  –18
 مسجد القبلتٌن د  ادلسجد األقصى ج  ادلسجد األموي ب  مسجد عقبة بن انفع أ
 من أشهر القالع اليت بناىا ادلسلمون قلعة الربض يف ............. –19
 فلسطٌن د  سوراي ج  مصر ب  األردن أ
 

 السومريون د  اآلشوريون ج  الكلدانيون ب  األكاديون أ

 اللغوي د  الديين ج  التارخيي ب  العلمي     أ

 الصينيون د  ادلسلمون ج  الفراعنة ب  اليواننيون أ
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 ............ ألهنا ادلصدر األول لغذاء اإلنسان.اعتىن ادلسلمون بــ  –02

 تُعد صناعة األدوية من الصناعات .................... – 01
 اإللكرتونية د  الكيميائية ج  الزجاجية ب  ادلعدنية أ
 تنتمي رلموعتنا الشمسية جملرة .................... – 00
 ىايل د  العٌن ج  درب التبانة ب  الشمسزىرة  أ
 عدد كواكب اجملموعة الشمسية ........... كواكب. – 03
 تسعة د  ذتانية ج  سبعة ب  ستة أ
 القرب من الشمس: .........ترتيب األرض من حيث   –04
 الرابع د  الثالث ج  الثاين ب  األول أ
 حجماً. ........... أكرب كواكب اجملموعة الشمسية – 05
 ادلشرتي د  ادلريخ ج  نبتون ب  عطارد أ
 ابن سلمان بن عبدالعزيز.أول رائد فضاء عريب مسلم صاحب السمو ادللكي األمًن ................. – 06
 أزتد د  سلطان ج  بندر ب  تركي أ
 مبركز األرض.وادلار ...........: اخلط الومهي ادلستقيم الواصل بٌن القطبٌن  – 07

 خطوط  الطول على شكل الكرة األرضية ......... خط. عدد –08
 362 د  072 ج  182 ب  92 أ
 ............: دوائر ومهية , عرضية تُرسم على ُأمنوذج الكرة األرضية واخلرائط. – 09
 القطر القطيب د  القطر االستوائي ج  خطوط الطول ب  دوائر العرض أ
 منطقة زمنية. .........عدد ادلناطق الزمنية على سطح األرض  – 32

 قدم الوقت يف األماكن اليت تقع ........... خط جرينتش.يت – 31
 غرب د  شرق ج  جنوب ب  مشال أ
 يونيو تكون الشمس عمودية على مدار السرطان ويكون يف نصف الكرة الشمايل فصل ........... 01يف يوم  – 30
 اخلريف د  الشتاء ج  الربيع ب  الصيف أ
طرفٌن أو أكثر يف قضية زلددة ؛ من أجل إثراء ادلعرفة واألفكار , ويغلب عليو اذلدوء ........: تبادل احلديث بٌن  – 33

 والبعد عن التعصب واخلصومة.
 احلوار د  التخطيط ج  االختبار ب  النشاط أ

 الزراعة د  الصناعة ج  التجارة ب  ادلعادن أ

 القطر االستوائي د  خط جرينتش ج  خط االستواء ب  القطر القطيب أ

 32 د  04 ج  15 ب  12 أ
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 % من مساحة سطح األرض.......... يغطي ادلاء نسبة  – 34
 81 د  71 ج  59 ب  09 أ
 حييط بكتل اليابسة. ,ماحل واسع عميق....: مسطح مائي ...... – 35
 احمليط د  النهر ج  اخلليج ب  ةًن البح أ
 لتحديد ادلهام واألعمال ومواعيد القيام هبا وكيفية إصلازىا. ومنظمة : ىو مرحلة حتضًنية للعمل وخطوة شلنهجة.......... – 36
 تنظيم الوقت د  النشاط ج  التخطيط ب  احلوار أ
 العامل مساحة .........أصغر قارات  – 37

 ناسبة : ...........م الغًنعبارات احلوار  من  –38
 مقتنع دتاماً بكالمي د  يبدو يل ج  ىل توافقين؟ ب  أظن أن أ
 األسلوب .........: الذي يقوم على األسئلة. – 39
 القصصي د  االستفهامي ج  الوصفي ب  االستنتاجي أ
 من خالل ادلؤسسة ادلختصة.احلوار .........: الذي جيري بٌن أبناء الوطن دلناقشة القضااي اليت تفيد الوطن   – 42

 
 
 

 ) خطأ ( أمام العبارة اخلاطئة فيما يلي:كلمة و  , أ) صح ( أمام العبارة الصحيحة كلمة ضع  السؤال الثاين:
 خاطئة صحيحة العبارة م
 خطأ ب  أ شكل األرض كامل االستدارة. 41
  ب صح أ والتفوق.التخطيط يساعد على النجاح  40
  ب صح أ أخذ وقت للراحة يسهم يف جتديد النشاط. 43
 خطأ ب  أ البدء ابألعمال غًن ادلهمة يعد من األولوايت. 44
  ب صح أ االحرتام ادلتبادل يساعد على صلاح احلوار. 45
  ب صح أ ىـ. 1404أنشئ مركز ادللك عبد العزيز للحوار الوطين عام  46
 خطأ ب  أ يُعد علم احلديث ادلصدر األول للتشريع اإلسالمي. 47
  ب صح أ اإلسالمي ابلدين ارتباطاً وثيقاً.ارتبط الفن  48

 درجات(. 4= ) نصف درجة لكل فقرة 

 

 أورواب د  أمريكا الشمالية ج  أسرتاليا ب  آسيا أ

 الرايضي د  التلقائي ج  الوطين ب  الرتبوي أ
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 أجب عن األسئلة التالية: السؤال الثالث:
 درجات(. 3يكتفى إبجابة واحدة وتقبل أي إجابة حتتمل نفس ادلعىن = ) نصف درجة لكل فقرة , و 

 ما العوامل اليت تقوم عليها احلضارات؟ -أ
 والتضاريس وادلُناخ.ادلوقع 

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

.................................................................................................................... 
 فسر إنشاء اخلليفة عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر الدواوين. -ب

 مواردىا ولضبط أحواذلا.التساع رقعة أراضي البالد اإلسالمية وكثرة 
....................................................................................................................

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

 علل بناء ادلسلمون ادلدن يف األماكن اليت فتحوىا. – ج

 ألغراض عسكرية أو اقتصادية أو دينية. –لتكون عواصم للدول اإلسالمية 
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
  لمٌن يف نشر اإلسالم؟كيف أسهم التجار ادلس  -د

 حبسن معاملتهم وأمانتهم وتسازلهم ودتسكهم أبحكام الدين اإلسالمي.
....................................................................................................................

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

 كواكب اجملموعة الشمسية.ل ادلشرتكة  صائ وضح اخل -ه

 تدور حول الشمس. –رتيعها ذات شكل كروي  –تدور حول زلورىا  –احلرارة والضوء  مستستمد من الش
.................................................................................................................... 

 
 فوائد خطوط الطول ودوائر العرض. دحد – و

معرفة ادلناطق احلرارية على سطح  –معرفة الزمن يف سلتلف جهات األرض  –حتديد ادلواقع على سطح الكرة األرضية 
 األرض.

.................................................................................................................... 
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 أجب عن األسئلة التالية: :رابعالسؤال ال
 درجات(. 3إجابة حتتمل نفس ادلعىن = يكتفى إبجابة واحدة وتقبل أي ) نصف درجة لكل فقرة , و 

 دلاذا ال يشعر سكان األرض حبركتها؟ -أ

تدور يف الفضاء مبا  –حجم األرض كبًن  –ظام زلكم دقيق من صنع هللا سبحانو وتعاىل ؛ وفق نأهنا تتحرك حركة منتظمة 
 وجود اجلاذبية األرضية. –فيها مع غالفها اجلوي 

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

 ما النتائج ادلرتتبة على حركة األرض حول زلورىا؟ -ب
  اضلراف الرايح والتيارات ادلائية واألجسام ادلتحركة على سطح األرض. –اختالف الزمن  –تعاقب الليل والنهار 

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

 اذكر فوائد احلوار. – ج

 –الوعي ابدلوضوع ادلطروح  –تقدمي الرأي واالستماع إىل رأي آخر  –معرفة أشياء جديدة  –فهم اآلراء األخرى ومعرفتها 
 إظهار اجلانب ادلشرق للوطن وأبنائو. –ة وتقوديها األفكار غًن الصحيحتعديل  –معرفة احلقيقة 

.................................................................................................................... 
 ما آداب احلوار؟ -د

  التزام أخالق احلوار. –الوضوح  –ادلوضوعية  –الصدق والدليل  –التدرج والبدء ابألىم  –العلم 
....................................................................................................................
................................................................................................................... 

 ؟للحوار الوطين يزز ادللك عبدالع الربامج اليت يقدمها مركز ما – ه

 مسابقة حواركم. –برانمج سفًن  –برانمج دتكٌن  –برانمج جسور  –برانمج تالحم  –برانمج  بيادر 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

 ربعة مرتبة كل عام.فصول األالانتظام حدوث فسر  – و     

ثبات ميل  –درجة  03.5ميل احملور القطيب مبقدار  –دورة األرض حول الشمس كل ثالذتائة وستسة وستٌن يوماً وربع يوم 
 احملور القطيب يف أثناء الدوران ابجتاه واحد.

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

 
 

 وفقك هللا.انتهت األسئلة ,,,,, 
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