
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 
 
 
   

  
 
 
 

 
 
 
 

                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 أوراق عمل

 

 

 

  

 

almanahj.com/sa



  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 موقع اململكة ، حدودها ، مساحتها الدرس األول :

 

 أمام العبارات اخلاطئة  :)×( أمام العبارات الصحيحة , وعالمة ( √)عالمة  ضعي السؤال األول :

 ( )    . المملكة العربية السعودية أكبر الدول العربية مساحة -1
 ( )    . تقع اليمن وعمان جنوب المملكة العربية السعودية -2
 ( )  . المملكة تحتل المرتبة الثالثة من حيث المساحة بين الدول اإلسالمية -3

==================================================== 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختاري السؤال الثاني :

 

 ............. في نطاق العروض تقع المملكة -1
 (المعتدلة - المدارية الحارة –الباردة  –المتوسطية ) 

 ............تقع المملكة فلكيًا بين دائرتي عرض   -2
 (16°- 32° / 16°- 30°  / 34°- 65°    /15°- 35°) 

  ..................تطل المملكة على واجهتين بحريتين مهمتين هما   -3
 (الخليج العربي وبحر عمان - البحر األحمر والخليج العربي – البحر األحمر وخليج عدن – ألحمر والبحر المتوسطالبحر ا)

===================================================== 

 :  ثالث مدن سعودية تشرف على البحر األمحر اذكري : الثالثالسؤال 

1- ............................................... 

2- ............................................... 

3- ............................................... 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 

 تضاريس اململكة : الثاني الدرس 

 

 : كل فراغ مبا يناسبه يكملأ السؤال األول :

 ..... و .......................و ........... أشهر األودية في المملكة .................. -1
 الهضبة التي تقع في الشمال الغربي من المملكة هضبة ...................... -2
 من المناطق التي تغطيها الرمال في المملكة ........... و ................. -3

===================================================== 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : ارياخت السؤال الثاني :

 

 ............. يطلق على السهل الساحلي الممتد على طول البحر األحمر سهل -1
 (جدة - ينبع –تهامة  –الحجاز )     

 ......... أعلى ارتفاع للجبال في جنوب غربي المملكة يتمثل في جبل -2
 (الحجاز - السودة –ينبع   –عرعر )     

  .................. يقطعها وادي الرمة ووادي الدواسر هي هضبة الهضبة التي -3
 (الدهناء - النفود –نجد  –حسمى )     

===================================================== 

 كل تضريس بنوعه بالتوصيل من )أ( إىل )ب( : يصل السؤال الثالث :

 )ب( )أ(

 جبل حسمى

 هضبة تهامة

 ساحليةسهول  السودة
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 مناخ اململكة : الثالثالدرس 

 

 أمام العبارات اخلاطئة  :)×( أمام العبارات الصحيحة , وعالمة ( √)عالمة  ضعي السؤال األول :

 ( )   . تسقط األمطار على المملكة في فصل الشتاء فقط -1
 ( )     . ترتفع درجة الحرارة على المرتفعات صيفاً  -2
 ( )      . اصر المناخالحرارة من أهم عن -3

===================================================== 

 : العبارات اآلتية بكلمات مناسبة أكملي : الثانيالسؤال 

 

 ............. تسقط األمطار في جنوب غربي المملكة في فصل -1
 (الربيع - الخريف –الصيف  –الشتاء )     

 ......... مكن االستمتاع بجوها في الصيفمن المدن السعودية التي ي -2
 (حفر الباطن - أبها –الدمام   –الرياض )     

  .................. كل ما يلي من عناصر المناخ ما عدا -3
 (الرياح - الرطوبة –الجبال  –الحرارة )     

===================================================== 

 :سببًا واحدًا لكل مما يلي  ياذكر : الثالثالسؤال 

 

 . اعتدال مناخ المملكة في الجنوب الغربي منها صيفاً  -1
................................................................................................. 

 . ارتفاع درجة الحرارة نهاراً  -2
................................................................................................. 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 احلياة الفطرية : الرابعالدرس 

 أمام العبارات اخلاطئة  :)×( أمام العبارات الصحيحة , وعالمة ( √)عالمة  ضعي السؤال األول :

 ( )    . الرمث من النباتات التي تنمو في البيئة الرملية -1
 ( )       . ةالغضا من نباتات األدوي -2
 ( )   . الضبع المخطط من الحيوانات الفطرية في المملكة -3

===================================================== 

 : العبارات اآلتية بكلمات مناسبة أكملي : الثانيالسؤال 

 

 .............من أنواع الظباء في المناطق الرملية من المملكة ظبي   -1
 (األثل - الوعول –الريم  –دمي اإل)      

 ......... من أنواع الظباء في المناطق الصخرية والجبلية بوسط المملكة ظبي -2
 (السلم - المها –الريم   –اإلدمي )      

  .................. كل ما يلي من النبات الجبلية ما عدا -3
 (السدر - السلم –العرعر  –الطلح )      

===================================================== 

 :سببًا واحدًا لكل مما يلي  اذكري : الثالثالسؤال 

 

 )ب(  )أ( 

 جبل حسمى

 هضبة تهامة

 سهول ساحلية السودة
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 احملافظة على احلياة الفطرية وإمناؤها : اخلامسالدرس 

 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختاري : األولالسؤال 

 ............. يلي من العوامل المؤثرة على الحياة الفطرية ما عدا كل ما -1
 (التصحر –المحميات الطبيعية  –الرعي الجائز  –الصيد )   

 .........عليها عن طريق االحتطاب الجائز  من النباتات التي تم االعتداء  -2
 (كل ما سبق -السمر  -الغضا  -األرطى )   

  ..................للمحافظة على الموارد الفطرية  تسمى المناطق المخصصة  -3
 (الغابات  - المحميات -المروج  -المراعي )   

===================================================== 

 : كل فراغ مبا يناسبه أكملي : الثانيالسؤال 

 : من المحميات الطبيعية في المملكة محمية
1- ............................................................................................. 
2- ............................................................................................. 
3- ............................................................................................. 

===================================================== 

 : ثالثة مقرتحات من عندك تساعد على احملافظة على احلياة الفطرية اكتيب : الثالثالسؤال 

1-  .............................................................................................. 
2- ............................................................................................... 
3- ............................................................................................... 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 وضع البالد قبل الدولة السعودية : السادسالدرس 

 

 :أمام العبارات اخلاطئة  )×( أمام العبارات الصحيحة , وعالمة ( √)عالمة  ضعي السؤال األول :

 ( )   . عرفت شبه الجزيرة العربية قبل الدولة السعودية الحكم المركزي  -1
 ( )   . سيطر آل سعود على وسط البالد قبل بداية الحكم السعودي -2
 ( )     . كان إقليم نجران يخضع لسيطرة قبائل اليامية -3

===================================================== 

 : سببًا واحدًا لكل من اكتيب : يالثانالسؤال 

 . اهتمام العثمانيين بالحجاز -1
................................................................................................. 

 . عدم اهتمام العثمانيين بنجد -2
................................................................................................. 

 .انتشار البدع والشركيات في شبه الجزيرة العربية وقتئذ -3
................................................................................................. 

===================================================== 

 : وجهة نظرك كيف نتصدى للبدع املخلة والشركيات الظاهرة يف عصرنا احلديثمن  : الثالثالسؤال 

 

1- .............................................................................................. 

2- ............................................................................................... 

3- ............................................................................................... 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 -رمحه اهلل –الدعوة اإلصالحية للشيخ حممد بن عبد الوهاب  : السابعالدرس 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختاري : األولالسؤال 

 ...........في بلدة   ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب -1
 (حربالء -الرياض  –الدرعية  –العيينة )  

 ...........حفظ الشيخ محمد القرآن الكريم كاماًل وهو في سن   -2
 (السابعة - الثامنة –العاشرة  – السادسة)  

  ............................. من شيوخ الشيخ محمد الذين أثروا في حياته الشيخ -3
 (النجدي والسندي معا   – ابن باز –محمد حياة السندي  –بن سيف النجدي عبد هللا )

===================================================== 

 : أعجبتك يف شخصية الشيخ حممد بن الوهاب أشياءثالثة  اكتيب : الثانيالسؤال 

1- .............................................................................................. 

2- ............................................................................................... 

3- ............................................................................................... 

===================================================== 

 : مثااًل واحدًا لكل من اكتيب : الثالثالسؤال 

 )ب( )أ(

 الشيخ محمد المجموعي - هـــ 1157تم بينهما اتفاق الدرعية عام  •

الشيخ محمد بن عبد الوهاب  - كان أمير العيينة عندما وصلها الشيخ محمد •

 واألمير محمد بن سعود

 عثمان بن معمر - هدد بقطع المعونات االقتصادية عن العيينة •

 سليمان بن عريعر - 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 الدولة السعودية األوىل : الثامنالدرس 

 

 أمام العبارات اخلاطئة  :)×( أمام العبارات الصحيحة , وعالمة ( √)عالمة  ضعي السؤال األول :

 ( )    . عر بن دجين على الدرعيةيتصدت قواته لهجوم عر  -1
 ( )       . ضم نجد واألحساء والحجاز -2
 ( )    . نة بعد استشهاد والده عبد العزيز محمدبويع باألما -3

===================================================== 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختاري السؤال الثاني :

 

 ............. ينتسب آل سعود إلى إحدى القبائل المشهورة في شبه الجزيرة وهي قبيلة -1
 (األشراف -ل زامل آ –عسير  –بني حنيفة )   

 .........تنسب األسرة السعودية إلى   -2
 (تركي بن فيصل - سعود بن عبد الرحمن –سعود بن عبد العزيز  –سعود بن محمد بن مقرن )

  .................. قامت الدولة السعودية األولي بعد اتفاق -3
 (هـ1157الدرعية  – ه1157حربالء  –هـ 1157العيينة  –هـ 1157الرياض ) 

===================================================== 

 :هـ  1233بنود الصلح الذي مت بني إبراهيم باشا وعبد اهلل بن سعود سنة  اكتيب : الثالثالسؤال 

 

1- .............................................................................................. 

2- ............................................................................................... 

3- ............................................................................................... 
 ا
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 

 الدولة السعودية الثانية : التاسعالدرس 

 

 أمام العبارات اخلاطئة  :)×( أمام العبارات الصحيحة , وعالمة ( √)عالمة  ضعي لسؤال األول :ا

 ( )   . استطاع األمير فيصل بن تركي القضاء على مشاري بن عبد الرحمن -1
 ( )  . أرسل محمد على ثالث حمالت عسكرية للقضاء على الدولة السعودية الثانية -2
 ( )    . شيد باشاكانت الحملة الثانية اآلتية من مصر بقيادة خور  -3

===================================================== 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختاري السؤال الثاني :

 

 ............. قامت الدولة السعودية الثانية سنة -1
 (هـ 1140 -هـ  1240 –هـ  1239 –هـ  1245)   

 ......... مؤسس الدولة السعودية الثانية هو اإلمام -2
 (عبد هللا بن سعود - محمد بن سعود –تركي بن عبد هللا  –فيصل بن تركي ) 

   .................. الذي دبر مؤامرة قتل اإلمام تركي بن عبد هللا هو -3
 (سليمان بن عريعر - مشارى بن عبد الرحمن –عريعر بن دجين  –دهام بن داوس )   

===================================================== 

 :  أسباب سقوط الدولة السعودية الثانية ودونها ياستنتج : الثالثالسؤال 

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

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

.................................................................................................................................. 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 

 ملكة العربية السعوديةقيام امل : العاشرالدرس 

 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختاري : األولالسؤال 

 .............نجح الملك عبد العزيز في استعادة الرياض عام   -1
 (هـ 1325 –هـ  1316 –هـ  1319 –هـ  1320)   

لصباح في فك الملك عبد العزيز حصاره للرياض في المحاولة األولى الستعادتها النهزام مبارك ا -2
 ......... معركة  

 (نجد -األحساء  -الدرعية  -الصريف )   
  .................. قسم الملك عبد العزيز رجاله في المحاولة الثانية الستعادة الرياض إلى -3

 (خمس مجموعات  - أربع مجموعات -ثالث مجموعات  -مجموعتين )  

===================================================== 

 : كل فراغ مبا يناسبه أكملي : الثانيالسؤال 

 . فشل المحاولة األولى للملك عبد العزيز في استعادة الرياض -1
............................................................................................. 

 . استعادته الرياض طلب الملك عبد العزيز المساعدات على وجه السرعة بعد -2
............................................................................................. 

===================================================== 

 :  من خالل األحداث أهم صفات امللك عبد العزيز العسكرية ياستنتج : الثالثالسؤال 

1-  .............................................................................................. 
2- ............................................................................................... 
3- ............................................................................................... 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 توحيد البالد : احلادي عشرالدرس 

 أمام العبارات اخلاطئة  :)×( أمام العبارات الصحيحة , وعالمة ( √)عالمة  ضعي السؤال األول :

 ( )    . هــ 1324قتل ابن رشيد في معركة روضة مهنا  -1
 ( )     . ضم الملك عبد العزيز القطيف دون مقاومة -2
 ( )     . لك الوقتكان ابن رشيد ملك الحجاز في ذ -3

===================================================== 

 : العبارات اآلتية بكلمات مناسبة أكملي : الثانيالسؤال 

 .............كان أول مكان اتجه إليه الملك عبد العزيز بعد تحصين الرياض   -1
 (روضة مهنا - القصيم –جنوبي نجد  –الوشم وسدير )     

 .........قامت معركة الدلم بين الملك عبد العزيز وخصمه العتيد   -2
 (آل سليم - دهام بن داوس –عثمان بن معمر   –ابن رشيد )    

  ..................هــ ذهب إلى   1322لبكيرية سنة بعد هزيمة ابن رشد في معركة ا -3
 (روضة مهنا - الشنانة –الرياض  –نجد )    

===================================================== 

 :سببًا واحدًا لكل مما يلي  اذكري : الثالثالسؤال 

 . دخول القوات السعودية مكة دون قتال -1
................................................................................................. 

 . تحت حماية الملك عبد العزيز وضع الحسن بن علي االدريسي جازان -2
................................................................................................. 

 . سبتمبر من كل عام ميالدي 23احتفاء السعوديين بيوم  -3
................................................................................................. 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 ملوك وطين : الثاني عشرالدرس 

 

 : مما يلي إجنازاسم امللك صاحب كل  اكتيب السؤال األول :

 ( )      . إنشاء وزارات الزراعة والمعارف والتجارة -1
 ( )      . إنشاء جامعة الملك عبد العزيز بجدة -2
 ( )      . إنشاء جامعة الملك فيصل باألحساء -3

===================================================== 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختاري السؤال الثاني :

 

 .............أول من لقب من ملوك المملكة بلقب خادم الحرمين الشريفين   -1
 (الملك فيصل - الملك سعود –الملك فهد  –الملك عبد هللا )    

 .........ذي أنشأ هيأة البيعة هو الملك  الملك السعودي ال -2
 (خالد -فيصل  – فهد –عبد هللا بن عبد العزيز)    

  ..................هللا حفظه هللا بالملك في عام  بويع الملك عبد  -3
 (هـ 1425 -هـ  1426 –هـ  1420 –هـ  1430)    

===================================================== 

 : ما أهم املناصب اليت توالها امللك سلمان حفظه اهلل ؟  : الثالثسؤال ال

1- .............................................................................................. 
2- ............................................................................................... 
3- ............................................................................................... 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 نظام احلكم يف اململكة : الثالث عشرالدرس 

 

 أمام العبارات اخلاطئة  :)×( أمام العبارات الصحيحة , وعالمة ( √)عالمة  ضعي السؤال األول :

 ( )      . لي العهد وإعفاؤهمن حق الملك اختيار و  -1
 ( )   . والمساواةيقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى  -2
 ( )    . يستمد الحكم في المملكة سلطته من القوانين الوضعية -3

===================================================== 

 :اإلجابة الصحيحة مما يلي  اختاري السؤال الثاني :

 

 .............. أول لقب للملك عبد العزيز عرف به -1
 (ملك الحجاز ونجد - ملك الحجاز –سلطان نجد وملحقاتها  –سلطان نجد )   

 ......... تمثلت الهيئة الحاكمة في عهد الملك عبد العزيز في -2
 (مجلس البلديات - مجلس الشورى  –شخص الملك عبد العزيز  – مجلس الوزراء)  

  .................. در النظام األساسي للحكم في المملكة في عهد الملكص -3
 (فهد - خالد –فيصل  –عبد العزيز )  

===================================================== 

 : هي , تتكون السلطات يف الدولة من ثالث سلطات : الثالثالسؤال 

1- .............................................................................................. 

2- ............................................................................................... 

3- ............................................................................................... 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 

 جملس الوزراء : الرابع عشررس الد

 أمام العبارات اخلاطئة  :)×( أمام العبارات الصحيحة , وعالمة ( √)عالمة  ضعي السؤال األول :

 ( )   . هيأة الخبراء تعد الجهاز االستشاري لمجلس الوزراء -1
 ( )   . إقرار الميزانية العامة للدولة من اختصاصات الملك -2
 ( )     . وزارة 23لمملكة عدد الوزارات في ا -3

===================================================== 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختاري السؤال الثاني :

 

 . رحمه هللا ............. الملك الذي حرص على إنشاء مجلس الوزراء هو -1
 (فهد – سعود – خالد –عبد العزيز)    

 ......... زراء بأمر ملكي عامتم إنشاء مجلس الو  -2
 (هـ 1473 -هـ  1173 –هـ  1373 –هـ  1273)    

  .................. هيمدة مجلس الوزراء قبل إعادة تشكيلة  -3
 (سنتان - أربع سنوات –ثالث سنوات  –خمس سنوات )    

===================================================== 

 : عمال واحدًا تقوم به اجلهات اآلتية من وجهة نظرك يباكت : الثالثالسؤال 

 . وزارة الدفاع -1
..................................................................................................... 

 . وزارة التربية والتعليم -2
..................................................................................................... 

 . الحجوزارة  -3
..................................................................................................... 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 جملس الشورى : اخلامس عشرالدرس 

 أمام العبارات اخلاطئة  :)×( أمام العبارات الصحيحة , وعالمة ( √)عالمة  ضعي السؤال األول :

 ( )   . ينتخب أعضاء مجلس الشورى من بينهم الرئيس والنواب -1
 ( )     . يتم إعفاء رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي -2
 ( )      . ال يجوز عقد المجلس إال في الرياض -3

===================================================== 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : ياختار السؤال الثاني :

 ............. من أشكال مجلس الشورى في عهد الملك عبد العزيز المجلس -1
 (المركزي  - المحلي –األهلي  –البلدي )  

 ......... عدد أعضاء مجلس الشورى اآلن -2
 (عضو 200 - عضوا   150 –عضوا   120 –عضوا   60)  

  .................. لةمدة مجلس الشورى قبل إعادة تشكي -3
 (ثالث سنوات - ست سنوات – خمس سنوات –أربع سنوات )  

===================================================== 

 : كل فراغ مبا يناسبه أكملي : الثالثالسؤال 

 .........يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل ............................  -1

 ........................رى في رسم السياسة ...........يسهم مجلس الشو  -2

يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرًا بإنجازات المجلس كل .................... -3
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 نظام املناطق واحملافظات : السادس عشرالدرس 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختاري : األولالسؤال 

 ............. صدر نظام المناطق في عهد الملك -1
 (عبد هللا حفظه هللا - سعود يرحمه هللا –خالد يرحمه هللا  –فهد يرحمه هللا )  

 .........  عدد المناطق في المملكة العربية السعودية -2
 (منطقة 15 - منطقة 13 –منطقة  12 –مناطق  10)  

  .................. من أهم محافظات منطقة الرياض جميع ما يلي ما عدا -3
 (جدة - وداي الدواسر –المجمعة  –الخرج )  

===================================================== 

 : مقر كل منطقة مما يلي وحمافظة من حمافظاتها اكتيب : الثانيالسؤال 

 المحافظة مقرها المنطقة

   المدينة المنورة

   القصيم

   المنطقة الشرقية

 
===================================================== 

 : اسم املنطقة املقصودة فيما يلي اكتيب : الثالثالسؤال 

 (   منطقة )   . مقرها بريدة وتتمتع بالمكانة الزراعية منطقة -1

 (   ) منطقة  . مقرها أبها وتمتع بمكانة طبيعية ومناخية رائعة منطقة -2

 (   منطقة)      . ةيمقرها عرعر وتتمتع بمكانة رعو  -3
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 حقوق اإلنسان : السابع عشرالدرس 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختاري : األولالسؤال 

 ............. يتمتع بها حقوق  نالتي ينبغي أ ناإلنساحقوق  -1
 (مرفوضة –طبيعية  –مستوردة  –وضعية )    

 ......... ينظر اإلسالم للناس على أنهم جميعاً  -2
 (متمايزون  –مختلفون  –ساوون مت –مقيدون )    

  .................. رفض اإلسالم كل ما يؤدي إلى -3
 (إسداء الخير –التعاون  –البغضاء والتشاحن  –االتحاد )    

===================================================== 

 : كل فراغ اآلتية مبا يناسبه أكملي : الثانيالسؤال 

 : حفظ الضرورات الخمس وهيدعا اإلسالم إلى  
1- .............................................................................................. 
2- ............................................................................................... 
3- ............................................................................................... 
4- ............................................................................................... 
5- ............................................................................................... 

===================================================== 

 : مثااًل لكل من يأعط : الثالثالسؤال 

 . حق من الحقوق األساسية لإلنسان في اإلسالم – 1
........................................................................... 

 . اإلسالمحق من الحقوق السياسية لإلنسان في  -2
........................................................................... 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 واجبات املواطن عشر : الثامنالدرس 

 

 أمام العبارات اخلاطئة  :)×( أمام العبارات الصحيحة , وعالمة ( √)عالمة  ضعي السؤال األول :

 ( )     . تجنب المحافظة على الممتلكات العامة فقط -1
 ( )   . أساليب المحافظة على المكتسبات الترشيد في االستخدام من -2
 ( )    . من فوائد احترام النظام حصول كل مواطن على حقه -3

==================================================== 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختاري السؤال الثاني :

 

 .............  ا عدامن أهم واجبات المواطن كل ما يلي م -1
 (الحرية في التعامل مع الممتلكات - احترام األنظمة –الدفاع عن الوطن  –طاعة ولي األمر )

 ......... وسائل الدفاع عن الوطن نوعان -2
 (داخلية وخارجية –نمطية ومبتكرة  –علمية واجتهادية  –شخصية ورسمية )   

  .................. يع ما يلي ما عدامن المؤسسات التي تقوم بحماية الوطن جم -3
 (الحرس الوطني - وزارة الداخلية –وزارة الزراعة  –وزارة الدفاع ) 

===================================================== 

 : تقوم بها للمحافظة على مدرستك أشياءثالثة  اكتيب السؤال الثالث :

1- .............................................................................................. 

2- ............................................................................................... 

3- ............................................................................................... 

almanahj.com/sa



  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 حقوق املواطن عشر : التاسعدرس ال

 

 أمام العبارات اخلاطئة  :)×( أمام العبارات الصحيحة , وعالمة ( √)عالمة  ضعي السؤال األول :

 ( )     . ليس لغير المسلمين حقوق في المجتمع المسلم -1
 ( )   . حق التملك والكسب الحالل من حقوق المواطن في بالدنا -2
 ( )     . مية حقوق غير المسلمينكفلت الشريعة اإلسال -3

===================================================== 

 : ثالثة من حقوق غري املسلمني يف بالد اإلسالم يسجل السؤال الثاني :

1- .............................................................................................. 

2- ............................................................................................... 

3- ............................................................................................... 

===================================================== 

 : ذا حيدث لوما السؤال الثالث :

 . أدي كل مواطن واجبه تجاه وطنه -1
..................................................................................................... 

 . نال كل مواطن حقه المشروع في وطنه -2
..................................................................................................... 

 . أكرم المسلمون غير المسلمين الذين يعيشون في بالد اإلسالم -3
..................................................................................................... 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 الشورى يف اإلسالم : العشرونالدرس 

 الصحيحة مما يلي : اإلجابة اختاري : األولالسؤال 

 ............. ألهل الشورى صفات سامية منها جميع ما يلي ما عدا -1
 (كليلة ودمنة –شجرة الدر  –مقامات الحريري  –األيام )  

 ......... لم يكن أحد أكثر مشورة ألصحابه من -2
 (عثمان بن عفان –عمر بن الخطاب  –أبي بكر الصديق  –  رسول هللا)  

  .................. بي الذي أشار على النبي بمكان الوقوف يوم بدر هوالصحا -3
 (صهيب الرومي –سليمان الفارسي  –الحباب بن المنذر  –سعد بن معاذ )  

===================================================== 

 : اسم الشخص صاحب املوقف فيما يلي اكتيب : الثانيالسؤال 

 (     )  . هـ 5بحفر الخندق سنة  نبي أشار على ال -1
 (     )  . في جمع القرآن استشار عمر بن الخطاب  -2
 (     ) .  جمع القرآن بعد أن كلفة بذلك أبو بكر الصديق -3

===================================================== 

 : كل فراغ مبا يناسبه أكملي :السؤال الثالث 

 أهل الشورى ................ و .....................من صفات  -1 

 من فوائد الشورى وأهميتها .................... -2 

 تولى الخالفة بعد عمر بن الخطاب الخليفة ...................... -3 
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  ) أوراق عمل لقياس المهارات (

 تأكدي أنكي أجبيت على كل األسئلة  -ال تتسرعي يف اإلجابة    -ابدئي بالبسملة    -استعيين باهلل أوالً  

 ...............................................: ةلبالطا اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل

 
 

 واجبات املواطن : احلادي والعشرونالدرس 

 

 أمام العبارات اخلاطئة  :)×( صحيحة , وعالمة أمام العبارات ال( √)عالمة  ضعي السؤال األول :

 ( )  . أنشئ مركز الحوار الوطني في عهد خادم الحرمين الملك عبد هللا -1
 ( ) . من أهداف مركز الحوار الوطني تكريس الوحدة الوطنية عن طريق الحوار -2
 ( )     . يقع مقر مركز الحوار الوطني في مدينة الرياض -3

==================================================== 

 اإلجابة الصحيحة مما يلي : اختاري السؤال الثاني :

 

 ............. كل ما يأتي من آداب الحوار ما عدا -1
 (االعتراف بالرأي اآلخر - العلم –الصدق  –االعتزاز بالرأي )    

 ......... التحاور والتنافس من سمات -2
 (التأخر –التحفز  –عف الض –الخضوع )    

  .................. وضع اإلسالم قاعدة في التعامل مع اآلخر تقوم علي -3
 (القوة والكرم - التهكم والسخرية –الغلظة والجفاء  –اإلحسان والبر )    

===================================================== 

 : فوائد للحوار البناءثالث  اكتيبمن وجهة نظرك  السؤال الثالث :

1- .............................................................................................. 

2- ............................................................................................... 

3- ............................................................................................... 
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