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 درجة(. 02= ) نصف درجة لكل فقرة  :يليالسؤاؿ األكؿ: اخرت اإلجابة الصحيحة شلا 

                    
 ( ابخلريطة األكىل إىل منطقة ............. 1يشًن الرقم )  –1

 جازاف د  عسًن ج  ادلدينة ادلنورة ب  ادلكرمةمكة  أ
 ( ابخلريطة األكىل إىل............. 0يشًن الرقم )  – 0

 اجتاه اخلريطة د  مقياس الرسم ج  عنواف اخلريطة ب  اخلريطةإطار  أ
 ( ابخلريطة الثانية إىل............. 3يشًن الرقم )  – 3

 مفتاح اخلريطة د  اإلحداثيات ج  اجتاه اخلريطة ب  مقياس الرسم أ
 نوع اخلريطة الثانية ............. – 4

 زراعية د  ُمناخية ج  تضاريسية ب  سكانية أ
 يعترب أفضل أنواع ادلقاييس , ألنو يظل صحيحان عند تصغًن أك تكبًن اخلريطة عند التصوير. ادلقياس ............ – 5

 الكسرم د  النسيب ج  خلطيا ب  الكتايب أ

 منوذج اإلجابة
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 كتصدره السلطة التنفيذية. ,, تُعده السلطة التنظيميةزلددان ...............: رلموعة من القواعد العامة اليت تنظم شيئان  – 6
 احلضارة د  التاريخ ج  النظاـ ب  الثقافة أ

 .ضمن األنظمة األساسية صدر النظاـ األساسي للحكم ابدلملكة العربية السعودية عاـ ..............ىػ – 7

 : السلطة التنظيمية كالتنفيذية كالقضائية ك ............. ىو مرجع ىذه السلطات.تتكوف السلطات يف الدكلة من  –8
 كيل العهد د  الُعرؼ ج  القانوف ب  ادللك أ

 يتخذ  رللس الوزراء من ................ مقران لو. – 9
 الرايض د  جدة ج  ادلدينة ادلنورة ب  ادلكرمةمكة  أ
 بلغ عدد الوزارت ابدلملكة العربية السعودية ............. كزارة. – 12

 دكر النظاـ األساسي للحكم نصت ادلادة ...............على كجوب التعاكف التاـ بٌن سلطات الدكلة الثالث.بص – 11
 التاسعة كاألربعوف د  الرابعة كاألربعوف ج  األربعوف ب  الثالثوف أ
 ادلائو كاخلمسٌن. وىػ صدر األمر ادللكي ابختيار.......امرأة سعودية لعضوية رللس الشورل ضمن أعضائ1434يف عاـ  – 10

 مخسٌن د  أربعٌن ج  ثالثٌن ب  عشرين أ
 مدة رللس الشورل ...........سنوات يعاد بعدىا تشكيلو أبمر ملكي. – 13

 سبع د  ست ج  مخس ب  أربع أ
 ىػ صدر نظاـ .......... 1359يف عاـ   – 14

 األمراء د  ادلقاطعات ج  البلدايت ب  ادلناطق أ
 ادلناطق من ...............مادة مشلت ما خيدـ مناطق ادلملكة العربية السعودية.يتكوف نظاـ   –15

 إحدل كستٌن د  إحدل كمخسٌن ج  إحدل كأربعٌن ب  إحدل كثالثٌن أ
 اللغة العربية تُعد من مضامٌن األساس ....... .... للمملكة العربية السعودية. – 16

 العلمي د  الديين ج  وممنالت ب  التارخيي أ
 أسس .................  الدكلة السعودية الثانية. – 17

 تُعد من مضامٌن األساس ....... .... للمملكة العربية السعودية. الوحدة الوطنية –18
 الديين د  التنموم ج  العلمي ب  التارخيي أ
............: نظاـ مرتابط يساعد على حتديد إحداثيات أم مكاف على سطح األرض بدقة عالية, كفق خطوط الطوؿ –19

  كدكائر العرض.
 اخلريطة د  GPS ج  ادلساحة ب  الصورة اجلوية أ

 1405 د  1410 ج  1349 ب  1345 أ

 04 د  00 ج  02 ب  18 أ

 ادللك عبدالعزيز د  اإلماـ سعود الكبًن ج  اإلماـ دمحم بن سعود ب  اإلماـ تركي بن عبدهللا أ
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 تعتمد ىويتنا الوطنية يف ادلملكة العربية السعودية على عدد من ادلقومات ليس منها............... –02

 أُقر الشكل األخًن للعلم السعودم مبواصفاتو اليت حددىا النظاـ اخلاص بو. رمحو هللاعهد ادللك .............. يف – 01
 عبد هللا د  فيصل ج  فهد ب  عبدالعزيز أ
 أصدر ادللك عبدالعزيز إعالف توحيد البالد ابسم ادلملكة العربية السعودية عاـ ............ق. – 00

 1382 د  1351 ج  1335 ب  1317 أ
  يف االحتفاؿ ابدلناسبات الوطنية ............. سليمةمن ادلمارسات ال – 03

 استخداـ العلم الوطين د  التعدم على ادلمتلكات ج  ادلركر أنظمة سلالفة ب   رمي النفاايت ابلطرؽ أ
 قالدة بدر الكربل كىي من الدرجة .........من درجات األكمسة   –04

 الرابعة د  الثالثة ج  الثانية ب  األكىل أ
  من أىداؼ منح األكمسة السعودية ............... ليس – 05

 تكرديان للشخصيات د  ختليدان لواقعة ج  للمتكاسلٌن ان تقدير  ب  تقديران لألعماؿ أ
 .........: قدرة الشخص على أداء كاجباتو , كحتمل نتائج أقوالو كأفعالو كما ينتج عنها. – 06

 الذكؽ العاـ د  ادلسؤكلية ج  ادلتطوع ب  التطوع أ
 من أنواع ادلسؤكلية ........ التزاـ األنظمة يُعد – 07

 حقوؽ ادلواطن السعودم ...........من  –08
 االنتماء للوطن د  االفتخار ابلوطن ج  االعتزاز ابلوطن ب  الرعاية الصحية أ
 .............: رلموعة ما يصدر عن اإلنساف من سلوؾ كآداب تعرب عن قيم اجملتمع كمبادئو كىويتو. – 09

 ادلسؤكلةادلواطنة  د  ادلسؤكلية ج  الذكؽ العاـ ب  التطوع أ
 ال يعترب من مظاىر الذكؽ العاـ............ – 32

 ........: بذؿ اجلهد كالوقت أك ادلاؿ أك الثالثة معان عن رغبة كاختيار بغرض أداء كاجب دكف توقع أجر مايل... – 31
 الذكؽ العاـ د  التطوع ج  ادلتطوع ب  ادلسؤكلية أ
 .: عمل زلدد يقـو على مبادرة ذاتية بدكافع دينية أك أخالقية أك اجتماعية أك إنسانية............ – 30

 التطوع الفردم د  التطوع ادلؤسسي ج  التطوع اجلماعي ب  ادلواطنة ادلسؤكلة أ
ادلساحة ..............: تعين حتديد نقط على سطح األرض للمساحات الشاسعة مع األخذ يف احلسباف كركية األرض,  – 33

 كىو األعلى دقة من حيث القياسات كاألجهزة ادلستعملة.

 ادلاؿ د  التاريخ ج  اللغة ب  الدين أ

 الوطنية د  الشخصية ج  االجتماعية ب  الذاتية أ

 النظافة العامة د  االبتسامة ج  إفشاء السالـ ب  رفع الصوت أ

 التفصيلية د  الطبوغرافية ج  ادلستوية ب  اجليوديسية أ
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 برانمج ........ ىدفو حتفيز التطوع يف أعماؿ الدفاع ادلدين. – 34
 إطعاـ د  تطوع ج  تكاتف ب  كقار أ
 .........: كسيلة لتمثيل سطح الكرة األرضية أك جزء منو بظواىره الطبيعية أك البشرية على لوحة مستوية. – 35

 اخلريطة د  الصورة اجلوية ج  GPS ب  ادلساحة أ
 كادلكاف الذم دتثلو. ............: االسم الذم حيدد موضوع اخلريطة, – 36

 إطار اخلريطة د  اإلحداثيات ج  عنواف اخلريطة ب  مفتاح اخلريطة أ
 ......... من الطرؽ اليدكية لنقل اخلريطة. – 37

 الطائرات, أك ادلناطيد ادلزكدة آبالت التصوير. ........: صورة جلزء من سطح األرض , تُلتقط بواسطة ..  –38
 GPS د  ادلساحة ج  اخلريطة ب  الصورة اجلوية أ
 عد من مضامٌن األساس ....... .... للمملكة العربية السعودية.يُ  استغالؿ ادلوارد الطبيعية حبكمة – 39

 التارخيي د  الديين ج  التنموم ب  العلمي أ
 استقباؿ ضيوؼ الرمحن يف ادلنافذ الربية كاجلوية كالبحرية كتوديعهم من رلاالت برانمج ......... – 42

 تكاتف د  كقار ج  إطعاـ ب  كن عوان أ
 
 

 يلي: ك ) خطأ ( أماـ العبارة اخلاطئة فيما, أالسؤاؿ الثاين:ضع ) صح ( أماـ العبارة الصحيحة 
 خاطئة صحيحة العبارة ـ

  ب صح أ  كإاتحتها. يتوىل ادلركز الوطين للواثئق كاحملفوظات توثيق األنظمة السعودية كحفظها 41
 خطأ ب  أ يكوف العمل التطوعي مناسبان لعمر ادلتطوع. ال فأمن ضوابط العمل التطوعي  40
 خطأ ب  أ اليت تتصل ابإلنساف كنشاطو. اخلرائط الطبيعية ىي اليت دُتثل عليها الظواىر البشرية 43
  ب صح أ رموز القيادة ) ادللك ككيل عهده ( كجداف كطين , كسلوؾ انتمائي مهم. احرتاـ 44
 خطأ ب  أ ادلساحة ادلالحية تكوف دلعرفة احلساابت الفلكية لتحديد الزمن كادلواقع.  45
  ب صح أ العمل التطوعي كدتكينو كنشر ثقافتو.تنظيم  تتوىل كزارة العمل كالتنمية االجتماعية 46
 خطأ ب  أ التميز يف الدراسة كحتقيق اإلصلازات ليست من مقومات اذلوية الوطنية. 47
  ب صح أ .كيلتـز النظاـادلواطن الصاحل ىو ادلسؤكؿ الذم يدرؾ ارتباطو بوطنو كيؤدم كاجباتو  48

 درجات(. 4= ) نصف درجة لكل فقرة 
 
 

 ادلربعات د  العارض الضوئي ج  احلاسب ب  الكامًنا أ
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  أجب عن األسئلة التالية: السؤاؿ الثالث:
 درجات(. 3كاحدة كتقبل أم إجابة حتتمل نفس ادلعىن = إبجابة يكتفى ) نصف درجة لكل فقرة , ك 

 اذكر اختصاصات رللس الوزراء. -أ
اإلشراؼ على تنفيذ  -رسم السياسة الداخلية كاخلارجية كادلالية كاالقتصادية كالتعليمية كالدفاعية كمجيع الشؤكف العامة 

إقرار ادليزانية  -إحداث ادلصاحل العامة كترتيبها كإنشاء جلاف دلتابعة سًن أعماؿ الوزارات  -القرارات كاللوائح كاألنظمة 
إقرار ادلعاىدات كاالتفاقيات اليت تكوف ادلملكة العربية  -العامة للدكلة كادلوافقة على القركض اليت تعقدىا احلكومة 

 فان فيها.السعودية طر 
 ؟منطقة13عيت عند تقسيم ادلملكة إىل ك انب اليت رُ ما اجلو  -ب

  .اجلوانب اجلغرافية, كالسكانية , كأكضاع البيئة , كطرؽ ادلواصالت
 
 

 .عدـ تنكيس العلم السعودم: علل  - ج

  .تتوسطو  كلمة التوحيد
 )الشهاداتف : ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا(

 
 احملافظة على الذكؽ العاـ.أسس  اذكر -د

جتنب  -جتنب الظهور يف مكاف عاـ بزم أك لباس غًن زلتشم  -احرتاـ القيم كالعادات كالتقاليد كالثقافة السائدة يف الوطن 
جتنب التلفظ يف األماكن العامة أبم قوؿ أك فعل فيو إيذاء دلراتديها أك  -الكتابة أك الرسم على اجلدراف ككسائل النقل 

 هبم أك يؤدم إىل إخافتهم أك تعريضهم للخطر. إضرار
 .صفات ادلتطوعحدد  -ق

القدرة على  -القدرة على حتمل ادلسؤكلية كضغوط العمل  -األمانة  -اإليثار كىو عكس األاننية  -اإلخالص يف العمل 
 .حسن معاملو اآلخرين -احرتاـ قوانٌن العمل التطوعي كالتزاـ آدابو  -العمل بركح فريق 

 .اذكر رلاالت التطوع – ك

 خدمات إغاثية -خدمة الرتاث  -خدمة الصحة  -خدمة البيئة  -خدمة التعليم  -خدمة اجملتمع  -خدمة الدين 
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 أجب عن األسئلة التالية: :رابعالسؤاؿ ال
 درجات(. 3كاحدة كتقبل أم إجابة حتتمل نفس ادلعىن = إبجابة يكتفى ) نصف درجة لكل فقرة , ك 

 .فوائد التطوع على الفردكضح  -أ

استثمار كقت  -التواصل  -ادلهارات كاخلربات  -الثقة ابلنفس  -ادلواطنة كاالنتماء  -الثواب كاألجر  -حتمل ادلسؤكلية 
 .الفراغ

( فكم يكوف طوؿ الطريق على  52222:  1سم ( مبقياس رسم )  6لمت أف طوؿ الطريق على اخلريطة ) عإذا  -ب
 يلو مرت؟الطبيعة ابلك

 سم x 52222   =322222سم  6  تحويل من سم إىل كم.الضرب ادلسافة على اخلريطة يف مقياس الرسم كيتم 
 كم .  3=   122222 ÷سم  322222

 .فوائد نظاـ حتديد ادلواقع العادلياكتب   - ج

توجيو  -ادلركبات على الطرؽ الربية متابعة حركات  -إرشاد السفن كالطائرات  -حتديد اجتاه القبلة  -حتديد ادلواقع بدقة 
إرشاد الرحالٌن إىل األماكن اليت يريدكف الوصوؿ  -توجيو األعماؿ العسكرية  -عرض ادلخططات كاخلرائط  -فرؽ الطوارئ 

 إرشاد سائقي ادلركبات إىل األماكن اليت يقصدكهنا داخل ادلدف. -إليها 
 قارف بٌن اخلريطة كالصورة اجلوية. -د

 صورة اجلويةال اخلريطة
ال توضح الظواىر  –حتتاج دلفتاح كرموز  –دتثيل دلا تعرب عنو 

 –توضح رلموعة منتقاه من تفاصيل سطح األرض  –ادلتحركة 
 توضح خطوط طوؿ كدكائر العرض كاحلدكد السياسية كاإلدارية.

توضح الظواىر  –ال حتتاج إىل مفتاح  –حقيقة دلا تعرب عنو 
 –تظهر مجيع التفاصيل اليت تكوف أماـ عدسة التصوير  –ادلتحركة 

 التوضح خطوط طوؿ كدكائر العرض كاحلدكد السياسية كاإلدارية.

 كضح أغراض استعماالت اخلريطة. –ق

ادلشاريع ختطيط  -معرفة الطرؽ الربية كالبحرية كاجلوية كاإلقليمية كالعادلية  -حتديد كتوزيع الظواىر الطبيعية كالبشرية عليها 
دليل يف ادلكاتب السياحية كالعقارية كادلراكز كاألسواؽ  -حتديد االجتاىات كادلواقع مثل حتديد اجتاه القبلة  -  ختلفةادل

 .التجارية كالفنادؽ
 قارف بٌن الصورة اجلوية الرأسية كالصورة اجلوية ادلائلة. –ك     

لتقط كالعدسات يف كضع لة تُ ائالرأسي لعدسات التصوير , كالصورة اجلوية ادللتقط يف حالة الوضع الصورة اجلوية الرأسية تُ 
 . مائل , حبيث تغطي مساحات كبًنة

 
 
 

 كفقك هللا.انتهت األسئلة ,,,,, 
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