
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

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

                  https://almanahj.com/sa/5social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                              

      

                  https://www.almanahj.com/sa/5social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة الزلفي
 شعبة الدراسات االجتماعية والمواطنة
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 موضوعي يمقال لاستدال قتطبي معرفة

  املناسب:اكتيب املصطلح 

  جزء منه ومصغرة لسطح األرض أ صورة)              (   -
 -اخلريطة 

  يأتي:مثلي ملا 

 خلريطة:االظواهر الطبيعية يف -
 خلريطة:االظواهر البشرية يف -

 ل ..ر/اجلبال/السهواألنها: الطبيعية 
لقرى / سكان واملدن وا: توزيع الالبشرية
الطرق

 

  ائط؟ رميًا يرسم اخلكيف كان االنسان قداستنتجي   اح الطني ينقشها على ألوكان
يوانا..واخلشب وعلى جلود احل

 

 )العبارة الصحيحة  اممأ اكتيب كلمة )صح
 رة اخلاطئة: مام العباوكلمة )خطأ( أ

 (   ابليون يف العراق )ول من رسم اخلرائط هم البأ -
دريسي خامس خريطة أنشأ العامل املسلم حممد اإل-

 عاملية صحيحة )   (

 
 
 صح-
طأخ-

 

 ع خط حتتها:اختاري اإلجابة الصحيحة بوض 

من  ا. اجلغرافية وعرضهااستعمال التقنية جلمع املعلوم-
 هي :  قميةر خالل التطبيقا. على هيئة خرائط

املساحة  –علوما. اجلغرافية نظم امل –اخلرائط الورقية 
 السكان  – ةاجليولوجي

  
 

افيةنظم املعلوما. اجلغر

 

  ؟ قية واخلرائط الرقميةبني اخلرائط الورما الفرق   
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  مما يلي:حددي مهمة كل 

 طين:واهليئة العامة للمساحة يف  -

  السعودية: ةاجليولوجيهيئة املساحة  -

 

 -احة يف وطين:اهليئة العامة للمس 
 لرقمية لوطين.اإنتاج اخلرائط 

 دية: السعو ةلوجيهيئة املساحة اجليو-

ة لوجية الرقميإنتاج اخلرائط اجليو
 لوطين.

 

 :2 2 3 جمموع تصنيف االسئلة  3 4 ئلة:جمموع تنوع األس 
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 موضوعي مقالي اللاستد تطبيق ةمعرف

 رة الصحيحة وكلمةاكتيب كلمة )صح( أمام العبا 
 : )خطأ( أمام العبارة اخلاطئة

 )    ( يس منتظمًاتوزيع السكان يف العامل ل -

 )     (مل من سكان العا %09يسكن قارة آسيا حنو  -

 
 صح-
خطا-

 

 لسكان؟االعناية بتوزيع  بما سب  ا. وخدمةمن أجل توزيع اخلدم 
تنمية الناس، والتخطيط لل

لتحقيقها.

 

  وضع خط حتتها:اإلجابة الصحيحة باختاري 

  ألرضية:ا....... من الكرة  ز سكان العامل يف النصفيرتك-

 الغربي  –وبي اجلن –الشمالي  –الشرقي 
 ماكن:أتنخفض الكثافة السكانية يف -

  املدن املقدسة – اريالصح–االمطار  –األنهار 

  
 
 الشمالي-
الصحاري-

 

 عبارا من ناسبهاي مبا الفراغا. املئي:. 

لعامل توزيع السكان يف ا تنقسم العوامل املؤثرة يف -
 ...........وعوامل ........إىل عوامل ......

 - عوامل بشريةطبيعية وعوامل 

 ملا يلي: مثلي 

 يف توزيع السكان يف لعوامل الطبيعية املؤثرةا
 العامل:

  توزيع السكان يفلعوامل البشرية املؤثرة يفا -
  العامل:

 :التضاريس العوامل الطبيعية 
 ية.وارد الطبيع/املياه/املناخ/امل

لنشاط العوامل البشرية: ا
لسياسي.االقتصادي/النشاط ا

 
 

 :2 3 جمموع تصنيف االسئلة -   3 2 ألسئلة:تنوع اجمموع 
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 يموضوع مقالي اللاستد تطبيق ةمعرف

 :كان يف السهول اخنفاض كثافة الس عللي
  املنبسطة؟واألراضي 

 لطرق سهولة البناء وشق ا
 تدال مناخها،والزراعة فيها، اع
يسر التنقل فيها.

 

 :لسكان يف اجلبال كثافة ا اخنفاض عللي
 الشاهقة؟واملرتفعا. 

 ة احندارهاوعورة مسالكها وشد ،
شق بة البناء وبرودة مناخها، صعو
ها.الطرق والزراعة في

 

 أشكال التضاريس  حددي على اخلارطة التالية
 إفريقيا  –يف القارا. اآلتية: آسيا 

 السكان اذكري تأثريها على توزيع ثم

 :جلبلية املرتفعا. ا تكثر فيها آسيا
 يف مناطق كثرية 
لسكان يف التأثري: يقل عدد ا
 املناطق املرتفعة

 
. يها املرتفعاتقل ف: إفريقيا

اد كثافة اجلبلية ولذلك تزد
ل ق السهول وحومناط السكان يف

ة يف افة السكانياألنهار، تقل الكث
 .املناطق الصحراوية

 

 عبارا.: من اسبهاين مبا الفراغا. املئي 

 ..و......تنقسم مصادر املياه اىل .... -

 

-ةاملياه املاحلاملياه العذبة و 
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 ىل عذبة وماحلة صنفي مصادر املياه التالية إ -

 –البحار  –املياه اجلوفية  –احمليطا.  –)األنهار 
 االمطار(

 

 -ياه ر/االمطار/امل: األنهاالعذبة
 اجلوفية

ا./البحاراملاحلة: احمليط-

 

 حلةاملياه املا ذبةاملياه الع
  
 :ياهامللسكانية قرب ارتفاع الكثافة ا عللي  

 
 واقتصادي نها مصدر غذائيأل-

-ةصال. الفعالنها جمال للمواأل
ة املتجددة.نها مصدر للطاقال

 

  ئية يف تالية املناطق املاالحددي على اخلارطة
 وطين اجلاذبة للسكان.

 
 
 

 -لي  العربيالبحر األمحر/اخل  

 :1 5 1 جمموع تصنيف االسئلة  3 4 ألسئلة:جمموع تنوع ا 
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 موضوعي مقالي استدالل قتطبي معرفة

 عبارا. من ناسبهاي مبا الفراغا. املئي: 

ى سطح األرض بني تتنوع املناطق املناخية عل -
 ........... ومعتدلة و ........

 -اردةومعتدلة وب حارة 
 

 

 )م العبارة الصحيحة امأ اكتيب كلمة )صح
 ارة اخلاطئة: مام العبوكلمة )خطأ( أ

 (      املناطق القطبية ) تزداد الكثافة السكانية يف -

 (       احلارة ) لصحاريتقل الكثافة السكانية يف ا -

ليت ا املناطق ن سكان العامل يفم %09يسكن أكثر من  -
 بة فيها معتدلة )   (احلرارة والرطوتكون درجة 

  
 
 
 خطأ-
 صح-
 صح -

 

 :املناخ  سكان يف املناطق ذا.كثافة ال ارتفاع عللي
  املعتدل؟

غري مكلفةسهولة التكّيف معها ، 
عية اصيل الزرااقتصادًيا، تنوع احمل

فيها.

 

 :سكان يف املناطقاخنفاض كثافة ال عللي 
 القاسي؟ذا. املناخ 

حملاصيل قلة األمطار وقلة ا
عوبة اقتصادًيا، ص مكلفة الزراعية،

التكّيف معها.
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 متجددة:  طبيعية
 /الرياحالنباتا./احليوانا.

طبيعية غري متجددة:
احلديد/النفط

 

 ذا. ق السكان يف املناط ارتفاع كثافة عللي: سبب
 الطبيعية؟املوارد 

لة احلياة، توافر اخلدما. وسهو
وافر املنتجة، ت اخنفاض أسعار السلع
واملهن. فرص العمل والوظائف

 

 يعية يع املوارد الطباستنتجي العالقة بني توز
  وتوزيع السكان يف العامل

 لطبيعية زاد.كلما زاد. املوارد ا 
كلما اخنفضت الكثافة السكانية و

 ة قلت الكثافةالطبيعياملوارد 
السكانية.

 

 :3 4 :جمموع تنوع األسئلة 2 3 2 جمموع تصنيف االسئلة 
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 يموضوع مقالي اللاستد قتطبي معرفة

 عاريف التالية:اكتيب املصطلح املناسب للت 

 ه األساسية النسان لتلبية احتياجات( هو االعمال اليت يؤديها ا  ) -
 النشاط االقتصادي  

 حتتها:خط  ختاري اإلجابة الصحيحة بوضعا 

ىل منتجا. مفيدة هو حتويل املوارد الطبيعية إ -
 لإلنسان: 

النشاط الصناعي       النشاط الزراعي / النشاط التجاري /
 /النشاط الرعوي

  
 
 النشاط الصناعي-

 

 عبارا. من ناسبهاي مبا الفراغا. املئي 

 ....لنشاط ........و...من أنواع النشاط االقتصادي، ا -
 ي/ الصناع الزراعي والتجاري  

  دول واذكري  3حددي على اخلارطة التالية
 االقتصادينشاطها 

 :ية: صناعةالسعودمثاًل 
 ةحدة: الزراعاملتالواليا. 

 اسرتاليا: الصيد
 

 

  توزيع احلروب يفوكيف تؤثر النزاعا. صفي 
 السكان؟

 و اإلقامة يفمن خالل اهلجرة أ 
  املالجئ

 

 :3 2 لة:جمموع تنوع األسئ 1 1 3 جمموع تصنيف االسئلة 
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 يموضوع مقالي اللاستد تطبيق معرفة

 رة الصحيحة وكلمةاكتيب كلمة )صح( أمام العبا 
 : )خطأ( أمام العبارة اخلاطئة

زارة مناخها بغ م ستيقع وطين ضمن املنطقة اليت ي -
 ()  األمطار

  
 
 خطأ-

 

 ب( اسبه يف العامود )اربطي العامود )أ( مبا ين
 باستعمال األرقام: 

  
 
 
 
 
 
2 
3 
1 

 

 )ب( )أ(
 لسطحية املياه ا-1
 جلوفية املياه ا-2
حر مياه الب-3

 احملالة 
رف مياه الص-4

 اجلة الصحي املع

رض يف باطن األت هي املياه اليت ختزن -
 خراجها وحتتاج إىل جهد الست

 وائب ن االمالح والشهي املياه املنقاة م -
 و سطح األرض والهي املياه اليت تعل-

 جها حتتاج جلهد يف استخرا

 
  ا يلي:ملمثلي 

 املياه اجلوفية: -

 املياه السطحية: -

 ملدينة اجلوفية: آبار ا
 رياملنورة/آبار عس

يون ومنها الع السطحية:
نها ألودية ومعيون اإلحساء وا

 وادي جنران
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  لصرف الصحي كيف يتم استغالل مياه اوضحي
 املعاجلة؟ 

 

 املتنزها.يف ري احلدائق و 
 صناعيةوبعض األغراض ال

 

 ع خط حتتها:اختاري اإلجابة الصحيحة بوض 

 يف:عاجلة تستعمل مياه الصرف الصحي امل -

 األمطار  –ري املنتزها.  –ب الشر –املياه السطحية 

  
 
 ري املنتزها.-

 

 رة الصحيحة وكلمةاكتيب كلمة )صح( أمام العبا 
 : )خطأ( أمام العبارة اخلاطئة

 مياهلية خرية يف العامل يف حتيعترب ترتيب وطين من الدول األ-
 البحر )    ( 

 ياهمالشرب من حتلية  ياهمن احتياجها مل %09تغطي اململكة -
 البحر )   ( 

  
 
 
 خطأ-
 صح-

 

ايا. يف جتنب رمي النف-  ائية فظة على الثروة املعددي اثنني من أساليب احملا -
 العيون واالودية
ك د يف استهالواآلبار/االقتصا
ية خرين بأهماملياه/توعية اآل

 املاء

 

 عبارا.: من ناسبهاي مبا الفراغا. املئي 

ىل إ ن حيث تصريف املياهم تنقسم االودية يف وطين -
 اودية ..........واودية .........  قسمني،

 ودية ذا. أودية داخلية / أ
 تصريف خارجي

 

 :5 3 ئلة:جمموع تنوع األس - 2 6 جمموع تصنيف االسئلة 
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 يموضوع مقالي اللاستد تطبيق ةمعرف

 عبارا.: من هايناسب مبا الفراغا. املئي 

 ونباتا. ....إىل نباتا. .... وطين يف يتنوع النبا. الطبيعي .. 
-.معّمرة نباتا. حولية ونباتا  

 املعمرة؟ قارني بني النباتا. احلولية و  ب سقوط احلولية: حشائش تنبت عق
 األمطار وتذبل بسرعة.
 فاملعمّرة: مقاومة للجفا

 

 :اعطي مثال واحد على 

 نباتا. حولية: -

 نباتا. معمرة:  -

  :حولية
 /السمح/األقحوان/الربلة/الثمامءاحلوا

 ارعر/الطلح/الغضمعمرة: األثل/السمر/الع

 

 الطبيعي؟لنبا. عددي العوامل املؤثرة يف منو ا املناخ/الرتبة/التضاريس  

  لتضاريس يف منو النبا.الرتبة وا تأثرياستنتجي 
 الطبيعي؟

 النبا. ومده  الرتبة: تعمل على تثبيت
 بالعناصر الغذائية.

وع تضاريس على تنالتضاريس: يسهم تنوع ال
 الغطاء النباتي

 

 ة حسب بيئاتها:صنفي النباتا. الطبيعية االتي 

 العرف  –سمر ال –األرطى  –الزيتون الربَي 
 -األودية : السمر 

 الرمال: األرطى-
 السهول: العرف -
 تون الربيالبيئة اجلبلية: الزي-

 

 يةالبيئة اجلبل السهول الرمال ةاألودي
    

 :2 4 جمموع تنوع األسئلة: 3 1 2 جمموع تصنيف االسئلة 
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 يموضوع مقالي اللاستد قتطبي معرفة

 ارة الصحيحة اكتيب كلمة )صح( أمام العب
 خلاطئة: وكلمة )خطأ( أمام العبارة ا

 (    بقار يف العامل )ألوطين أكرب مزارع ل يف -

  
 صح-

 

 ة احليوانية يف من خالل خارطة توزيع الثرو
 :اليةالتحليوانا. اململكة حددي مناطق تركز ا

 – األبل)
 – الدواجن
 (األمساك

 

  :اإلبل
قية/املدينة الرياض/القصيم/حائل/الشر

 املنورة....
الدواجن: 

 .../اجلنوبقيةالرياض/القصيم/حائل/الشر
 البحر األمحراألمساك: اخللي  العربي/

 

تهالك الضخم قلة الغطاء النباتي/االس   وطين؟نية يف قلة الثروة احليوا عللي: -
 وانا./ضعف حرفةللحوم/استهالك إناث احلي

 الرعي.

 

ية الثروة اذكري اثنني من أساليب تنم -
 احليوانية؟

 لرعي/تنويع التوسع يف تنمية أماكن ا
توسع بية املواشي/الاألعالف/توفري الدعم لرت
 ية...يف إنشاء الوحدا. البيطر

 

بادرة تطوير م املياه و الزراعةواطلقت وزارة البيئة  -
 هذه املبادرة ؟  فما هدقطاع النحل ، 

 لول اج، وابتكار احلرفع مستوى اجلودة واإلنت
 ع.عرتض هذا القطاللعوائق والتحديا. اليت ت

 

 2 3 جمموع تنوع األسئلة: - 2 3 جمموع تصنيف االسئلة: -



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة الزلفي
 شعبة الدراسات االجتماعية والمواطنة
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 موضوعي مقالي اللاستد تطبيق معرفة

 * رة الصحيحة وكلمة اكتيب كلمة )صح( أمام العبا
 )خطأ( أمام العبارة اخلاطئة: 

امليًا يف املركز األول ع ية يفتأتي اململكة العربية السعود  -
 النفط )   ( احتياطي

  
 صح-

 

 عبارا.: من ناسبهاي مبا الفراغا. املئي *
. ليابس باحلقول .....تسمى حقول النفط اليت تقع يف ا -

 ..... ه تسمى باحلقول ...واليت تكون مغمورة يف امليا

 -ةالربية/حبري  

  ط حتتها:اختاري اإلجابة الصحيحة بوضع خ* 
  :امل هوساحة وانتاجًا يف العحقول النفط يف اليابسة م أكرب-

 خريص –ة منيف –الغوار  –السفانية 

  
 الغوار-

 

طين من خالل خارطة و
ري حددي موقع حقل ب

 فطي:نوحقل حبري 

   

 عبارا.: من ناسبهاي مبا الفراغا. املئي 

 ..........و..........من أهم املعادن يف وطين ... -
 /احلديد/الذهب/الفضة 

 صالنحاس/الرصا
 

 :5 - ألسئلة:جمموع تنوع ا - 1 4 جمموع تصنيف االسئلة 



 المملكة العربية السعودية
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14 

 

 موضوعي مقالي لاستدال تطبيق معرفة

 تالية:الخارطة املفاهيم  أكملي 

 
 
 

 

 عة/التجارةالزراعة/الرعي/الصنا 
 اخلدما..

 

  ي للسكانألنها املصدر الغذائ  الزراعة؟ وطين مبهنة ىعللي: اعتن -

 ملتقدمة اليتبسبب ظهور الزراعة ا   ألخرية؟ا يف السنوا. ما سبب اخنفاض عدد املزارعني -
 ديثةتعتمد على اآلال. احل

 

 ع خط حتتها:اختاري اإلجابة الصحيحة بوض 

 :الزراعةمن عوامل جناح  -

 ديداحل-اضي الصاحلة األر –البحار  –الرمال 

 - للزراعة األراضي الصاحلة  

 

 اكصيد االمس 
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  نطقةحددي عليها موطين، لخارطة زراعية أمامك 
 احملاصيل اليتهم اذكري أومن مناطق وطين 
  .تشتهر بزراعتها

 - : مثاًل: الرياض 
 اخلضراوا./القمح

لتمور امنطقة القصيم:  -
 .../القمح/الفواكه

 

رار لطبيعية واستقبسبب تدهور املرعي ا  عي يف وطين ؟رفة الرحتراجع  بما سب -
كانية أخرى السكان وظهور أنشطة س

 أكثر رحًبا منها.

 

 3 3 جمموع تنوع األسئلة: - 4 2 جمموع تصنيف االسئلة: -
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 يموضوع مقالي اللاستد قتطبي معرفة

 ة:التاليتعاريف اكتيب املصطلح املناسب لل 

ية من حالتها خلام األولملادة اهي حتويل ا(        ) 
 لإلنسان.ائدة ىل منت  أكثر فاألولية إ

 -الصناعة  

رص ليه السكان/توفري فإ جتوفري ما حيتا-   لصناعة؟اعددي اثنني من فوائد  -
دم ق التقي/حتقعمل/احلصول على األموال

 االقتصادي.

 

 لتالية : خارطة املفاهيم ااكملي  -

 
 

 
 

 

 

 اقة/رأس املادة اخلام/مصادر الط
 لفنيةاملال/األسواق/اخلربة ا

 

 ةلتعاريف التالياكتيب املصطلح املناسب ل: 

ختلف أنواع كة البيع والشراء مل( هي حر      )        -
 .السلع احمللية واملستوردة 

 -التجارة  

 ة؟اخلارجيالتجارة قارني بني التجارة الداخلية و  لبضائع وشراؤهاالداخلية: بيع السلع وا 
 داخل الوطن
بني  السلع والبضائع بيع وشراءاخلارجية: 

 ودول أخرى الوطن

 

 

  نقل وسائل ال
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  من:اعطي مثااًل لكل  

 وطين:صادرا.  -

  وطين:واردا.  -

 
 

 الصادرا.: النفط/التمور. 
زة وسائل النقل/األجه/.الواردا.: اآلال

 ائيةالكهربائية/املواد الغذ

 

 )يحة الصحم العبارة امأ اكتيب كلمة )صح
 بارة اخلاطئة: مام العوكلمة )خطأ( أ

بني قيمة صادرا.  امليزان التجاري هو الفرق -
 الدولة وقيمة وارداتها )   (

. كون قيمة الصادران تحترص حكومة وطين أ -
 أقل من قيمة الواردا. )   (

  
 

 صح-
 خطأ-

 

 ها خلدما. اليت يقدمجملاال. ا اعطي أمثلة
 وطين.

 - األنشطة يف جمال
 ا.والرتفيه/وخدمالتعليم/والصحة/والنقل/

 اإلقامة والطعام...

 

 :4 4 جمموع تنوع األسئلة: 1 2 5 جمموع تصنيف االسئلة 
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 يموضوع مقالي اللاستد يقتطب معرفة

 ؤسسا. اخلاصة مع ذكر قارني بي املؤسسا. العامة وامل
 مثال لكل منها 

 حلكومية مثل: العامة: هي املؤسسا. ا
ام  وزارة/هيئة حكومية/برن

 ي.حكوم مستشفىحكومي/
: . التجارية مثلهي املؤسسااخلاصة: 

 نع..سوق جتاري/شركة/بنك/مص

 

 صةمؤسسا. خا مؤسسا. عامة املقارنة
   التعريف

   أمثلة
 اخلاصة: وملؤسسا. العامة ألة التالية حسب اصنفي األمث  

/ مصنع  لتعليم / شركة السيارا.وزارة ا الداخلية /وزارة 
 البالستيك 

 ليمة / وزارة التعالعامة: وزارة الداخلي 
/ مصنع  اخلاصة: شركة السيارا.

 البالستيك

 

 صة املؤسسا. اخلا مةاملؤسسا. العا
  

 واطننياملخلدمة عددة وم مؤسسا. الدولة بوظائف متتق 
  ف ؟من هذه الوظائ ثةواالقتصاد واجملتمع ، عددي ثال

 لعمل/تطوير احلماية واألمن/تنظيم ا
 ع .....االقتصاد/تنمية اجملتم

 

 :3 جمموع تنوع األسئلة: 2 - 1 جمموع تصنيف االسئلة - 
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 يموضوع مقالي اللاستد قتطبي ةمعرف

 خط حتتها: اختاري اإلجابة الصحيحة بوضع 

ها دولة من خالل مؤسساتهي االعمال اليت تقوم بها ال -
 وافراده: عملصلحة اجملتم

 التجارة  / حلكوميةخلدما. ااالصادرا. /الواردا. / 

 
 

 ميةاخلدما. احلكو -

 

 مثلي ملا يأتي: 

 الداخلية :أعمال وزارة  -
 تقرار/تأمنيحتقيق األمن واالس 

 ...املواطنني سالمة احلجاج/خدمة
 

  أ( مبهامها  ارة الداخلية يف العامودوزاربطي بني األجهزة يف(
 ألرقام:باستعمال ا يف العامود )ب(

  
 
 
 
 
 
 
3 
1 
2 
4 

 

 )أ( 
 يةارة الداخلاألجهزة يف وز 

 )ب( قمالر
 املهام 

 
 / الشرطة 1
 مرورلل عامة/ اإلدارة ال2
 دني/ الدفاع امل3
 خدرا./ مكافحة امل4
 / حرس احلدود5

 

 

 
 وإنقاذ إطفاء احلرائق -

 املواطنني

 المناحملافظة على ا -

سالمة تنظيم السري و -
 كاب السائقني والر

 ن تروي محاية الوطن م -
 را. السموم واملخد

 2 1 ة:جمموع تنوع األسئل - 1 2 جمموع تصنيف االسئلة: -
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 يموضوع مقالي اللاستد قتطبي معرفة

 خط حتتها: اختاري اإلجابة الصحيحة بوضع 

ن جتماعية من خالل عدد متقدم الوزارة خدما. احلماية اال -
 منها:االعمال 

طفاء إ الطرق /اج / بناء محاية النساء واألطفال / سالمة احلج
 احلرائق 

 طفالمحاية النساء واأل  

 مثلي ملا يأتي: 

 الصحة:اعمال وزارة   -

 

 حية مراكز الرعاية الص
./الربام  األولية/املستشفيا

 الصحية.

 

 )لعبارة الصحيحة وكلمةام امأ اكتيب كلمة )صح 
 ة: مام العبارة اخلاطئ)خطأ( أ

ز تنشأ يف األحياء الرعاية الصحية األولية هي مراك -
 )    ( ةلتقديم اخلدما. الصحية والوقائي

 )   ( املدن الطبية هي مستشفيا. صغرية -

  
 
 

 صح  -
 خطأ -

 

 عبارا.: من اسبهاين مبا الفراغا. املئي 

ودية ..............ة السعمن أبز املدن الطبي -
 /ك مدينة امللمدينة امللك سعود

 هد...فيصل/مدينة امللك ف
 

 )كلمة ولعبارة الصحيحة ام امأ اكتيب كلمة )صح
 ة: مام العبارة اخلاطئ)خطأ( أ

 إلسعاف )    ( تقدم هيئة اهلالل األمحر خدما. ا -

  
 صح -

 

 :ة:جمموع تنوع األسئل جمموع تصنيف االسئلة 
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 يموضوع مقالي لاستدال تطبيق معرفة

 وضع خط حتتها:اختاري اإلجابة الصحيحة ب 

 ي نشعر به يف وطنناهو الطمأنينة واالستقرار الذ -

 األمن  –د الرب –اجلوع  –اإلرهاب 
 األمن:  نتائمن  -

  الفقر –والنعمة  الرخاء –املرض  –احلروب 

  
 األمن -

 لنعمةالرخاء وا -

 

 :مثلي ملا يأتي 

  ن؟األماثنني أعمال رجل   -
  حتقيق األمن

 ألمور يفوضبطه/تنظيم ا
 اجملتمع/حتقيق

 احلماية...

 

ساندة بااللتزام وامل   ألمن؟اكيف حنافظ على نعمة صفي  -
 واملسؤولية

 

 سئلة:جمموع تنوع األ جمموع تصنيف االسئلة: -
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 موضوعي مقالي اللاستد قتطبي معرفة

 لية:أكملي خارطة املفاهيم التا 

  

  رئاسة أمن
ابة الدولة/الني

من يرية األمدالعامة/
 العام ...

 

ندعو هلم    والوطن؟اجب اجتاه شهداء الو كواجبما  -
تخر باملغفرة/نف

بهم/نساعد 
 اسرهم/نتذكر
 تضحياتهم وال

 ننساهم

 

 :ألسئلةجمموع تنوع ا جمموع تصنيف االسئلة: -

 

 

 دحرس احلدو  


