
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث المتوسط في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/9social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                     

               

                  https://www.almanahj.com/sa/9social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade9                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 :  األول السؤال 
 : الصحيحة فيما يلي اإلجابةاختر *
 

    شمال خط االستواء ( 38-17ـــ  22-20ـــ 32-16)  تقع المملكة بين دائرتي عرض .1

 (  1419ـــ  1319ــ   1318)  رياض في عام أستطاع الملك عبدالعزيز استعادة ال .2

 (   منطقة أدارية بها أكبر كثافة سكانية هي منطقة   ) الرياض  ـــ الشرقية  ـــ  مكة  .3

 (الحجاز  ــ نجران  ـــ عسير)  من أهم أعمال اإلمام عبدالعزيز بن محمد ضم .4

 ( 1115ـــ   1111ــ  1110)  ولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب في العيينة عام .5

 ( كانت نجران قبل قيام الحكم السعودي تخضع لحكم ) بنو خالد ــ اإلشراف  ــ يام .6

 للبيئة ) التلوث ــ التصحر ـ الصيد ( اإلنسانمن نتائج سوء استخدام  .7

 (  يسود المملكة المناخ ) الصحراوي ــ المداري ــ االستوائي .8

 ( ـ الدهناء  ــ النفود الكبيرهو اكبر منطقة رملية متصلة في العالم ) الربع الخالي ـ .9

 (  آسيا ــ  إفريقيا  ـــ  أوروبا)  .  تقع المملكة في قارة   10     

 
 

 
 

 التوقيع اسم المراجع  التوقيع اسم المصحح الدرجة كتابة  الدرجة رقما  

      
30 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التربية والتعليم 
 التعليم بالمخواة اإلدارة العامة للتربية و

 المتوسطة الرشيد  رونمدرسة ها

 المادة : الدراسات االجتماعية والوطنية
  متوسط  الصف: ثالث

 ساعة ونصف  الزمن: 
 

 صل الدراسي األول اختبار نهاية الف

 ................................... .... ........................................ االسم .........................
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 اقلب الصفحة 



 
 : السؤال الثاني 

  يأتيالعبارة الخاطئة فيما  أمام (  ×العبارة الصحيحة , وعالمة )    إمام (   ✓  ضع عالمة )  * 
: 
)                          خ محمد بن عبدالوهاب انتشرت البدع والخرافات قبل قيام دعوة الشي  -1
) 
 )         (  ل المشهورة في جزيرة العرب      ينتسب آل سعود إلى بني حنيفة إحدى القبائ   -2
 (         )                                 هـ1240بداء عصر الدولة السعودية الثانية في عام    -3
 )         (             م الوطني للملكة العربية السعودية هـ هو اليو1351جمادى األولى  21 -4
 (    )                                   من حقوق اإلنسان التي كفلها اإلسالم  حق الحياة الكريمة   -5
 )         (                                           الشورى هو مراجعة الكالم بين اثنين أو أكثر  -6
 )         (             ة حيوان الفيل     ت التي تعيش في المملكة العربية السعوديمن الحيوانا -7
 (          )                                                         1402توفي الملك فيصل في عام    -8
 (         )                       من أهم األودية في المملكة العربية السعودية وادي الدبدبة          ـ 9

 )        (              ترتفع الحرارة في المملكة في فصل الشتاء وتنخفض في الصيف     ـ   10
 
  

 :السؤال الثالث 
 من الحقل ) أ ( يناسبه اختر من الحقل) ب (  ما

 
 )   ب (                         )   أ   (                                  

 (       )                  ـ محمد بن سعود
 (       )                  فيصل بن تركيـ 
       (   عبدالعزيز بن عبدالرحمن    )     ـ 

 (       )          ـ فيصل بن عبدالعزيز   
 

   ـ قُتل في استانبولـ1
 هـ1384ــ  تولى الحكم عام 2
 استعاد الرياضــ  3
   ــ من حكام الدولة السعودية الثانية4
 ــ  مؤسس الدولة السعودية 5
 

 
   : السؤال الرابع 

 *أكمل الفراغات التالية :
 أ( يحد المملكة من الجنوب .............................. و........................................... 

 
 ومن الغرب .................................................................

 
   : من الصفات الواجب توافرها في أهل الشورى  ب(
 
1 :.................................................................... 
 
2..:................................................................... 
 

 :ج( ماهو المقصود بالموقع الفلكي
 

...................................................................................................................... 
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 تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح  انتهت األسئلة مع  
 



 
 

 


