
 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم
 بالمدينة المنورة 

 مدارس الخندق األهلية
  ابتدائي * متوسط * ثانوي

 أسئلة اختبار
 الفصل الدراسي األول   الدور: األول

 هـ  1441للعام الدراسي 
 

رقم 
 السؤال

 الدرجة المستحقة
 اسم المراجع اسم المصحح

 كتابة   رقما  

     األول

     الثاني

     الثالث

   الرابع األول الثانوي الصف: ................................................................................................اسم الطالب: 
  

   الخامس  الدراسات االجتماعيةاملادة:  رقم اجللوس:
  

   السادس الزمن :  اليوم والتاريخ
  

 رقًما الدرجة الكلية 
 

   المجموع   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كتابة
  

 

  

 

 6من  1صفحة 
 

 م01/00/9010تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

 

  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 
 
  :يليالسؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة مما  

 قومات ...............من المتعالى والسنة النبوية الشريفة على كتاب اهلل في نظامها اعتماد المملكة العربية السعودية  –1
 االقتصادية د  الدينية ج  الوطنية ب  الجغرافية أ

 وجود إطار قانوني واضح وتحقيق الحكم الرشيد من المقومات .............. للدولة القوية والمؤثرة  – 2
 الحضارية د  العسكرية  ج  التقنية ب  السياسية أ

 هـ1٠١١.................................. أفغانستان عام  اجتاحت دولة  – 3
 االتحاد السوفيتي د  إيطاليا  ج  هولندا  ب  الواليات المتحدة أ

 ......................... تم إنشاء منظمة التعاون اإلسالمي فى عهد الملك – ٠
  عبد اهلل د  خالد  ج  فهد  ب   فيصل أ

 ........................... األمم المتحدة رسمياً عامهيئة نشئت أ   -5
 م1٣5١ د  م1٣55 ج  م1٣٠5 ب  م1٣35 أ

 ............................ م االنحياز في دولةدهـ لتأسيس حركة ع13٣٠ع قد مؤتمر باندونغ عام  -١

 ) رضي اهلل عنه (......................... هـ في عهد الخليفة1١جاء الفتح اإلسالمي لفلسطين عام  -٣
 علي بن أبي طالب د  عثمان بن عفان ج  عمر بن الخطاب ب  أبو بكر الصديق أ

 .................................. تقع دولة فلسطين في قارة -8
 آسيا د  سترالياأ ج  أوروبا ب  فريقياإ أ

 

 ماليزيا د  إندونيسيا ج  الهند ب  الصين أ



 

 6من  9صفحة  
 

 م01/00/9010تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 أصدر ...................... كتابه الدولة اليهودية ودعا فيه إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين -٣
 ليوبولد أميري د  حاييم وايزمان ج  هيربرت صموئيل ب  ثيودور هرتزل أ
 ......................... موقع المملكة العربية السعودية اإلستراتيجي بين ثالث قارات من المقومات -1١

 السياسية د  الوطنية ج  الجغرافية ب  الدينية أ
 )  م183١هـ )  12٠5نت ................. حملة عسكرية الحتالل الجزائر عام ش   -11

 ألمانيا د  سبانياإ ج  فرنسا ب  إيطاليا أ
 قدر مساحة دولة فلسطين بنحو ......................... كيلو متر مربعت   -12

 2٣١١١ د  2١١١١ ج  25١١١ ب  2٠١١١ أ
 أصدرت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها .............. وعد بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين -13

 اجتمع الملك ........................... بالرئيس األمريكي روزفلت في البحيرات الم رة لبحث قضية فلسطين -1٠
 خالد د  عبد العزيز ج  فهد ب  سعود أ
 .................................. طلق على الوحدة الطبيعية التي تضم مصر والسوداني   -15

 ....................... الرحالة اإلنجليزي الذي وصل إلى السواحل الشرقية ألستراليا ونيوزيلندا -1١
 جيمس كوك د  كولومبس ج  فاسكوا دا جاما ب  هنري المالح أ
 من اآلثار ........................ لالستعماررات متخلفة صناعياً إبقاء المستعم   -1٣

 السياسية د  الثقافية ج  االقتصادية ب  الدينية أ
 علن رسمياً عن انتهاء الحرب العالمية األولى عام ......................أ   -18

 م1٣٠8 د  م1٣38 ج  م1٣28 ب  م1٣18 أ
 م وأصبح ................. مستشاراً أللمانيا  1٣33تمكن الحزب النازي في ألمانيا من تسلم الحكم عام   -1٣

 ستالين  د  هتلر  ج  موسوليني ب  لينين أ
 كانت .................... إحدى دول الحلفاء خالل الحرب العالمية الثانية  -2١

 ي عد عنصر ........ أول جنس بشري استوطن األراضي التي تكونت منها الواليات المتحدة األمريكية   -21

 تتكون الواليات المتحدة األمريكية من .................. والية  -22
  سبعين د  ستين  ج  خمسين  ب   أربعين أ

 

 نبيأل د                          كرومر ج                         نجت يو  ب  بلفور أ

 الشام وبالد الرافدين د  القرن اإلفريقي ج  حوض نهر النيل ب  المغرب العربي أ

 بريطانيا  د  ألمانيا   ج  إيطاليا  ب  اليابان  أ

 األتراك   د  األوروبيين ج  الزنوج    ب  المغول اآلسيوى أ



 

 6من  3صفحة  
 

 م01/00/9010تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

  ألمانيا وينبع من دولة ............... أطول أنهار اإلتحاد األوروبي نهر  -23
 األمازون د  األوب  ج  جوبا  ب  الدانوب  أ
 عاصمة االتحاد األوروبي مدينة ...............  -2٠

 بروكسل  د  أمستردام  ج  لندن  ب  روما  أ
 تحتل روسيا المركز ................ عالمياً من حيث المساحة  -25

 الرابع  د  الثالث  ج  الثاني  ب  األول  أ
 جبال ................. تشكل الحدود الطبيعية للصين مع الهند  -2١

 روكي  د                  األبالش  ج                الهيمااليا  ب  األلب  أ
 تقع الصين في .................... آسيا  -2٣

 غرب  د  شرق  ج  جنوب  ب  شمال  أ
 تتخذ جامعة الدول العربية من مدينة .................. مقراً لها  -28

 بيروت د  الرباط  ج  القاهرة  ب  أبوظبي  أ
 تضم منظمة التعاون اإلسالمي في عضويتها ................ دولة  -2٣

 في معظم أجزاء شبه الجزيرة العربيةالٌمناخ ............ يسود  -3١
 المعتدل   د  الموسمي ج  االستوائي ب  الصحراوي أ
 م  1٣٠8بـ .................... إليقاف القتال خالل حرب فلسطين عام استنجد الصهاينة  -31

 إيطاليا  د  أمريكا  ج  ألمانيا  ب  فرنسا  أ
 تقع هضبة النقب في النصف .................... من فلسطين -32

  يجنوبال د   يشمالال ج   يغربال ب   يشرقال أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبعة وثمانين  د  سبعة وسبعين  ج  سبعة وستين  ب  سبعة وخمسين  أ
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 6من  4صفحة  
 

 م01/00/9010تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 
 :ظلل الدائرة ) ص ( إذا كانت اإلجابة صحيحة والدائرة ) خ ( إذا كانت اإلجابة خاطئة فيما يلى السؤال الثاني:

 العالمة  العبارة م
  القائم على البيعةتقوم المملكة العربية السعودية على أساس نظام الحكم الملكي  33
  هـ13١5زار الملك عبد العزيز مصر زيارة تاريخية عام  3٠
  يوجد مقر البنك اإلسالمي للتنمية في مدينة الدمام 35
  على ميثاق األمم المتحدة نيابة عن الملك عبد العزيز آل سعود وقع األمير خالد بن عبد العزيز  3١
  دولة 1٣١األمم المتحدة  هيئةعدد الدول األعضاء حالياً في  3٣
  هـ 1٠3٣أعلن األمير محمد بن سلمان تشكيل تحالف إسالمي لمحاربة اإلرهاب عام  38
  م 1٣3٣أصدرت هيئة األمم المتحدة مشروع تقسيم فلسطين عام  3٣
  هـ 13٣١قدم الملك عبد العزيز مساعدات إنسانية للبنجاب عندما أصابها فيضانات مدمرة عام  ٠١
  م 1٣٣3شنت مصر وسوريا حرباً ضد إسرائيل السترداد األراضي المحتلة عام  ٠1
  رغبة دول أوروبا في نشر الثقافة والحضارة األوروبية من الدوافع االقتصادية لالستعمار ٠2
  أدت الكشوف الجغرافية إلى إضعاف دولة المماليك وسقوطها ٠3
  أعلن الملك عبد العزيز مساندته للدولة العثمانية خالل الحرب العالمية األولى  ٠٠
  انتهت الحرب العالمية األولى بانتصار دول المحور على دول الحلفاء  ٠5
  تأتي الواليات المتحدة في المرتبة الخامسة من حيث المساحة عالمياً  ٠١
  دولة  28يضم االتحاد األوروبي  ٠٣
  هاي هي العاصمة السياسية للصين مدينة شنغ ٠8
  ناخ االستوائي الحار تشتهر روسيا بالم   ٠٣
  فويالسبب المباشر للحرب العالمية األولى اغتيال طالب صربي لولي عهد النمسا وزوجته في سراي 5١
  تعد فرنسا أكثر الدول األعضاء في االتحاد األوروبي من حيث عدد السكان  51
  أصبح عدد الدول األعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط ) أوبك ( أثنتي عشرة دولة  52
  يوجد المقر الرئيسي لهيئة األمم المتحدة في مدينة واشنطن  53
  عد أكبر مسطح مائي داخلي في العالم يوجد في روسيا بحر قزوين الذي ي   5٠
  الطائفيقع مقر رابطة العالم اإلسالمي في مدينة  55
  م اجتماع مجموعة العشرين 2١2١من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية في عام  5١
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 6من  5صفحة  
 

 م01/00/9010تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

 أجب عن األسئلة اآلتية : :لثالسؤال الثا

 
   أكتب ما تشير إليه األرقام في الخارطة السابقة :   -أ 

   جهة الغرب هو ................ مسطح مائي يحد الوطن العربي من( على الخارطة  1رقم )  – 5٣
 هي ..................المغرب العربي سلسة جبلية توجد في ( على الخارطة  2رقم )  – 58
 هي ......................طلق عليها بالد الرافدين ي  دولة ( على الخارطة  3رقم )  - 5٣
 قي هو مضيق ................مضيق تشرف عليه وحدة القرن األفري( على الخارطة  ٠رقم )  – ١١

                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : ما المقصود بكاًل من –ب     
 العالم العربي . -١1  

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

 .المضايق البحرية  -١2  

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

 السكاني النمو  -١3  
    .......................................................................................................... 

 . التركيب النوعي للسكان  -١٠  

    .......................................................................................................... 
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 6من  6صفحة  
 

 م01/00/9010تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 
 

                                                                        
                                                  السؤال الرابع : أجب عن األسئلة التالية :     

 
 تتعدد المقومات الطبيعية للزراعة ... اذكر واحدة منها .  – ١5        

..................................................................................................... 
 العالم العربي .... اذكر واحدة منها .للصناعة أهمية كبيرة في  – ١١      

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

 اذكر هدفاً واحداً من أهداف هيئة األمم المتحدة . - ١٣      
..................................................................................................... 

 علل : التزم الملك عبد العزيز الحياد مع بداية الحرب العالمية الثانية . - ١8       
................................................................................................... 

 تنوع المناخ في الواليات المتحدة األمريكية ... فسر ذلك ؟ – ١٣       
..................................................................................................... 

 اذكر عامل واحد من عوامل ترابط العالم العربي . – ٣١       
...................................................................................................... 

 علل : اختيار مدينة الرياض لتكون مقرا إلمانة مجلس التعاون الخليجي ؟ – ٣1      
...................................................................................................... 

 اذكر نتيجة واحدة من نتائج الحرب العالمية الثانية. – ٣2       
....................................................................................................... 

 
 
 
 
 

 انتهت األسئلة
 أسأل اهلل لكم التوفيق والنجاح
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