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 سادسال للصفأسئلة مراجعة 
 هـ3441مادة الدراسات االجتماعية الفصل الدراسي الثاني 

 (تحديد مقرر االجتماعيات للفصل الدراسي الثاني)
 ( 29إلى ص 87) كتاب الفصل الدراسي األول من ص 
 ( 44إلى ص  34)كتاب الفصل الدراسي الثاني من ص 

 تعريف المواطنة ؟ما  –3س 
 عدد حقوق المواطن ؟ – 9س

 عدد واجبات المواطن ؟ –1س 
 ؟ المسؤولمن هو المواطن  - 4س
 تعريف االمانه ؟ما  – 4س
 مظاهر االمانه ؟اذكر  – 6س
 ما تعريف الصدق ؟ - 8س

 الصدق ؟ أنواعاذكر  –7س 
 هي فوائد الصدق ؟ما  –2س 
 تعريف اآلثار ؟ما  –31س 
 هو عالم اآلثار ؟من  –33س 
 امثلة العمال التنقيب في وطني من حيث االسم والموقع ؟اذكر  – 39س

 نجد اآلثار ؟اين  –31س 
 ما تعريف المتاحف ؟ -34س 
 يف نحافظ على اآلثار ؟ك -34س 
 يستفيد الوطن من اآلثار ؟ماذا  –36س 
 تعريف الضريبة ؟ما  –38س 
 الضرائب ؟ أنواعاذكر  -37س

 هي ضريبة الدخل وكم نسبتها ؟ما  –32س 



 السلع المنتقاه وكم نسبتها ؟ ما هي ضريبة –91س 
 القيمة المضافة وكم نسبتها ؟ ما هي ضريبة -93س

 الجهه التي تتولى تحصيل الضرايب ؟ماهي  –99س 
 كة العربية السعودية ؟اذكر حكام الممل - 91س

 ولد الملك عبد العزيز وأين ولد ؟متى  – 94س 
 عبد العزيز في توحيد المملكة العربية السعودية ؟الملك  قضىكم سنة  -94س
 عمر الملك عبد العزيز عندما غادر الرياض للكويت ؟كان كم  – 96س
 صفات الملك الملك عبد العزيز ؟اذكر  – 98س

 استرد الملك عبد العزيز الرياض ؟ ىمت –97س 
 توفي الملك عبد العزيز وأين توفي ؟متى  –92س 
 كيف كانت األوضاع األمنية بعد االنتهاء من الدولة السعودية الثانية ؟ -11س

 التاريخ الميالدي الذي يوافق فيه اليوم الوطني من كل عام ؟كم  –13س 
 ؟استطاع الملك عبد العزيز تحقيق األمن في ادارته للبالدكيف عدد  – 19س

من حكام المملكة العربية السعودية  تم توطين البادية وفي عهد منكيف  –11س 
 ؟

 عام وفي عهد من ؟ أياول بئر نفط منتجه وفي ماهي  – 14س
 ماهي خطوات تحقيق التعليم في عهد الملك عبد العزيز ؟ -14س

 المنجزات التي قدمها الملك عبد العزيز في توسعة الحرمين ؟ماهي  –16س 
الملك  –فيصل الملك  –ن والدة كل من ) الملك سعود اذكر تاريخ ومكا –18س 

 ؟ الملك عبد الله ( -فهد الملك  –خالد 
الملك  –الملك فيصل  –) الملك سعود كل من  إنجازاتبالتفصيل اذكر  –17س 

 الملك عبد الله ( ؟ -الملك فهد  –خالد 
الملك  –الملك فيصل  –) الملك سعود اذكر تاريخ ومكان وفاة كل من  -12س

 الملك عبد الله ( ؟ -الملك فهد  –خالد 

 
 تركي األحمري ,,,, \مع تحيات معلم المادة 


