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 -اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين :
                                       [التركيب النوعي  –  الكثافة السكانية –الزيادة الطبيعية  ]وسيلة لقياس توزيع السكان في الدولة او المنطقة. -1
 [  زيادة طبيعية  – تركيب عمري –تركيب نوعي ]            تقسيم السكان الي فئات حسب اعمارهم . -2
 [ اسالميا  –عربيا  – خليجيا ]                      تحتل المملكة الترتيب االول في عدد السكان .-3
 [  اودية  – طبقات –عيونا  ]                 المياه التي تجمعت قديما في باطن االرض كونت .   -4
 [ السرحان –تربة  –الدواسر  ]                 الوادي الذي يمتد من عمان حتي الجوف هو وادي .-5
 [ الثالث  –الثاني  –االول  ]              عالميا تحتل المملكة في مجال تحلية المياه المركز .    -6
 [ الربع الخالي  –المنطقة الشمالية  – تهامة عسير]      من اغني الجهات في المملكة بالمياه السطحية -7
 [االحتياطي والتصدير  –احتياطي النفط  –انتاج النفط  ]      تحتل المملكة المرتبة االولي في العالم في  -8
 [خريص  – لحلوةا –القطيف ]                                       من حقول الغاز في المملكة .   -9

 [الزبيرة  –حزم الجالميد  – مهد الذهب ]                                    يتركز معدن الذهب في . -10
                                                                        [ البطاطس –القمح  –الذرة   ]   من المحاصيل الغذائية التي تحقق االكتفاء الذاتي منها في المملكة  -11
                                         [ المادة الخام  – المناطق السياحية –توافر مصادر الطاقة ]يتمتع وطني بالعديد من مقومات السياحة منها  -12
 [ بتروكيماويات –مواد غذائية  –ادوات كهربائية  ]                            .معظم صادرات المملكة -13
 مكافحة االمراض واالفات وتقديم اللقاحات واالمصال من جهود الدولة في تنمية الموارد  -14

 [  الصناعية   – المعدنية –الزراعية  ]                                                                           
 [ التجاري –الطبيعي   -التقليدي  ]               .رعي يهدف الي تربية الحيوانات الغراض تجارية  -15
 .هي انتقال الفرد او مجموعة من االفراد من منطقة اقامتهم الي مناطق داخل البلد  -16

 [ سياحية دينية  –سياحة خارجية  – سياحة داخلية ]                                                              
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 [السفانية  –الغوار  –الدمام  ]                   اول حقل بري اكتشف فيه النفط بكميات تجارية . -17
 [ بقيق –الدمام  –السفانية  ]ثاني اكبر حقل في انتاج النفط ويقع في غرب ظهران                   -18
 [ كم5000 -كم4000 –كم 3000 ]يبلغ طول سواحل المملكة في الخليج العربي والبحر االحمر   -19
 [% 80 -% 75 - %72 ]                                 يمثل انتاج السمك من البحر االحمر   -20
 [%  90 - %80 -% 70 ]                                    يحتل الصيد التقليدي في المملكة  -21
  [ 7 – 6 – 5 ]                                        يبلغ عدد محطات تكرير النفط في المملكة  -22
 [الفحم  – الغاز –النفط  ]               يعد من مصادر الطاقة ويتميز بخلوه من الرصاص والكبريت  -23

-------------------------------------------------------- 
 -العلمي :مفهوم ضع ال

 [  الزيادة الطبيعية  ]                    الفرق بين عدد المواليد والوفيات خالل سنة او فترة زمنية محددة .-1
 [  الهجرة  ]        لالسقرار فيه .انتقال الناس او الفرد او الجماعة من موطنهم االصلي الي مكان اخر -2
 [الكثافة السكانية ]                          وسيلة لقياس توزيع السكان في االقليم او الدولة او المنطقة . -3
 [  التركيب العمري  ]                                              تقسيم السكان الي فئات حسب اعمارهم . -4
 [  التركيب النوعي  ]                                                           .تقسيم السكان الي ذكور واناث -5
 [  الهرم السكاني  ]                            .شكل بياني يساعد علي فهم تركيب السكان النوعي والعمري  -6
 [   التجارة ]                                 تبادل المنتجات االقتصادية المختلفة عن طريق البيع والشراء . -7
  [  التبادل التجاري ]                                .العالقات التجارية بين الدول في استيراد وتصدير السلع  -8
 [   السياحة  ]                      . هو انتقال الفرد من منطقة اقامتهم الي مناطق داخل البلد او خارجها  -9

 [  التنمية ]        .جهود تهدف الي تحسين مستوي المعيشة والنهوض بالمجتمع في جميع المجاالت -10
 [ العمل ]                                           مجهود ارادي يقوم به االنسان النتاج سلعة او خدمة . -11
 [   السعودة  ]قرار وطني تنموي وهو ان تتاح فرصة فرصة عمل للسعوديين في القطاعين العام والخاص.  -12
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 [  المن ا  ]                      هو شعور االنسان بالطمانينة وعدم الخوف والثقة في من حوله .        -13
 [  السالمة  ]            مجموعة من االجراءات والوسائل التي تتخذ للوقاية من وقوع اخطار وحوداث . -14
 [  القمر الصناعي   ]  جهاز يدور حول االرض في مدار محدد ويحمل اجهزة لنقل اشارات التلفاز والراديو والهاتف  -15
 [ البلوتوث ]    السماح الي جهازين الكترونيين  حواسب اهو هواتف باالتصال دون اسالك او كابالت  -16

-------------------------------------------------------- 
 -( في الشكل الذي يلي العبارة :  x( او )  √ضع عالمة )  

 (   √)    .االمن واالستقرار من االسباب المساعدة علي زيادة اعداد السكان في وطني  -1

 (   x )  . اليعد التعداد ذا اهمية لرقي الدولة وتنميتها -2

 (   √)    . ه 1413 -1394تضاعف سكان المملكة بين عامي -3

 (   √)    .توفر فرص عمل في المملكة  ادي الي زيادة الهجرة اليها  -4

 (   x )   .التمثل وسائل النقل والمواصالت اهمية لجذب السكان  -5

 (   √)    .من اخالقيات العمل االخالص  -6

 (    √)   من ضوابط العمل تحديد وقت العمل . -7

 (   x)    .السعودة من حقوق العمالة الوافدة -8

 (    √)   .ابلغ عن الوافد المخالف النظمة االقامة   -9

 (   x)    .معتدل يضمن استمراره وتدفقه غير استخدامي للمياه بشكل   -10

 (  √  )  .التوعية في وسائل االعالم ضرورية في الحث علي المحافظة علي الموارد  -11

 (   x)    .المحافظة علي الموارد تكون بكثرة استغاللها وعدم ترشيد استخدامها     -12

 (  √)    .في بالدي كان مهبط الوحي ومنها انطلقت رسالة االسالم  -13

 (   x)    .يعد االمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة   -14

 (   √.)   خفت وطاة االمراض الفتاكة في بالدنا بعد عناية الدولة بالخدمات الصحية المختلفة    -15

 (   √.)   ادرك الملك عبد العزيز اثر الجهل في تاخر االمم فسعي لنشر العلم في البالد .  -16
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 (   x)   ليس في المملكة من المقومات ما يساعد علي نجاح السياحة فيها .  -17

 (   x)    قامت المملكة بعمل طرق تربط بين المدن الكبيرة فقط .           -18

 (   √.)   المجتمع التقني هو الذي يتقن التعامل مع االليات وفنون انتاجها وادواتها  -19

 (   xهي احدث ماتوصلت اليه التقنية في الوقت الحاضر . )    اليدوية وسائل االتصاالت  -20

-------------------------------------------------------- 
 -:اكمل العبارات االتية بكلمات مناسبة 

 .... المساحةالكثافة السكانية = عدد السكان مقسوما علي ....-1
 .....اسالميا من حيث عدد السكان ..16.المملكة المرتبة ...تحتل -2
 .......في المناطق الصحراوية . تقلالكثافة السكانية في ...... -3
 ......فئات رئيسية .3ينقسم السكان الي .....-4
 ....اكبر حقول الزيت المغمورة بالمياه في العالم .السفانيةيعد حقل ...-5
 ...ه1357المملكة عام ..........تم اكتشاف النفط في  -6
 ......الدوام من ضوابط العمل تحديد االجر ووقت ..... -7
 ......مهنة ووظيفة .1200حدد نظام العمل والعمال عدد الوظائف في المملكة بحوالي ........ -8
 .......شخص فاكثر بالسعودة .20الزام كل منشاة تستخدم ...... -9

 ....... الغياالعامل عن حقه يعتبر ........كل شرط تنازل فيه   -10
 ........هي المسئولة عن شئون المساجد في بالدنا . االسالمية ؤون الشتعد وزارة ... -11
 .... رحمه اهلل –عبدالعزيز بدا افتتاح مدارس التعليم في بالدنا في عهد الملك ...... -12
 عاشات دائمة لاليتام واالرامل والمطلقات .......تقديم م الضمان االجتماعيمن نشاط .... -13
 .....الف موقع تاريخي وطبيعي وسياحي .12يوجد في المملكة اكثر من .... -14
 ......تحتوي علي التحف الثمينة .ئةمبلغ عدد المتاحف في بالدنا حوالي .... -15
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 .......ه1387تعود بداية تشكيل مجلس االمن الوطني الي عام ...... -16
 .......ظاهرة اجتماعية مزعجة يعاقب عليها النظام وتسبب ازعاج للناس .التفحيطظاهرة ..... -17
 ......هو مجموعة من الشبكات متصلة ببعضها البعض عن طريق خطوط الهاتف . االنترنت... -18
 ........احد انجازات البشرية ويقوم بمعالجة البيانات وتخزينها واسترجعها بسرعة عالية .الحاسوبيعد ... -19
 .......العنصر البشريلتحقيق السالمة المرورية علينا االهتمام بالمركبة والطريق و.....-20

-------------------------------------------------------- 
 -م تفسر:ب

 ؟ اهمية التعداد السكاني -1
 معرفة التركيب العمري والنوعي للسكان . -3معرفة الزيادة والنقصان في عدد السكان .  -2 .لمعرفة عدد سكان الدولة -1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ لجوء المملكة الي تحلية مياه البحر -2
 . اه العذبة بسبب النمو السكاني وشح الموارد المائية الطبيعية لشدة الطلب المتزايد علي المي 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تقديم حكومة المملكة كافة الخدمات والتسهيالت للحجاج والمعتمرين ؟-3
 .لتهيئة االجواء المناسبة لهم لتادية عباداتهم بيسر                                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ لماذا تعد الحوادث المرورية وباء المجتمعات المتمدنة-4
 .الن هذه الحوادث خلفت مآس انسانية باالضافة الي الخسائر المادية الباهظة     

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ اهتمام كثير من المجتمعات باالمن وتضعه علي راس اولوياتها -5
 .  يستطيع المرء أن يسعد بحياته الدينية والدنيويةل                                      

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟أكبر مصادر التلوث داخل المنازل لماذا يعد التدخين من-6
 تحتوي على عشرات المواد الكيميائية وكلها مواد تؤثر على سالمة اإلنسان وصحته.النها           
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 اذكر ماتعرفه عن :
 فئات العمر الرئيسية ؟ -1
 متوسطو السن : الشباب والبالغون . -صغار السن : االطفال .                           ب - أ

 كبار السن :الشيوخ -ج                         
-------------------------------------------------- 

 عوامل قيام الصناعة ؟ -2

المواد الخام                      –راس المال              ج  –مصادر الطاقة                           ب -ا
 االسواق . –النقل والمواصالت           و –االيدي العاملة                     ه  –د 

-------------------------------------------------- 
 مقومات السياحية في المملكة العربية السعودية ؟ -3

المعالم الحضارية              –الشواطئ البحرية         ج  –التضاريس الجغرافية              ب  - أ
 المتنزهات واالماكن الطبيعية  .  -االثار والمواقع التاريخية                         ه –د 

-------------------------------------------------- 
 مجاالت االمن في المملكة العربية السعودية ؟ -4

 االمن علي النفس والبدن . - أ

 االمن علي االموال والممتلكات . - ب

 االمن في أداء العبادات  -ج
 االمن الفكري.  -د 

-------------------------------------------------- 
شي قدير.. : اللهم إني أسألك فهم النبيين..وحفظ المرسلين والمالئكة المقربين.. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك.. وقلوبنا بخشيتك انك على كل دعاء قبل المذاكرة

 .وحسبنا اهلل ونعم الوكيل

 .وما تعلمت.. فرده لي عند حاجتي إليه.. انك على كل شي قدير.. وحسبنا اهلل ونعم الوكيل: اللهم إني استودعك ما قرأت وما حفظت دعاء بعد المذاكرة
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