
 

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 الثاني  اضغط هنا                    

                

                  https://www.almanahj.com/sa/9social2                   

* 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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 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

 ...............................................: ةالطالب اسم       اجتماعيات : المادة             / 3:   الفصل
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 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 عدد السكان يف اململكة :الدرس األول 
 

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

 ( )     .حجم سكان وطني ضئيل بالنسبة لمساحته  -1

 ( )  . الوفيات مو السكاني في وطني نتيجة زيادة المواليد وقلةيرجع الن -2
 ( ) .خالل فترة زمنية محددة الفرق بين عدد المواليد والوفيات هي الزيادة الطبيعية -3

 ( )  .من فوائد التعداد السكاني معرفة الزيادة والنقصان في عدد السكان  -4
 

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

 :اإلجابة الصحيحة مما يلي  اختاري :السؤال الثاني 

 . ه ..................أجرى آخر تعداد سكاني في وطني عام  -1
     (5241 – 5245 - 5244) 
ــ -2  ..................... انتقال الناس أفرادًا أو جماعات تعرف ب
 (التعداد – يعيةالزيادة غير الطب –الزيادة الطبيعية )       
 .نسمة  ....................حوالي  ه 5245بلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية عام  -3

     (800880888 – 5800880888– 4005400888) 
 ...............أكثر مناطق السعودية كثافة بالسكان هي  -4

 (الحدود الشمالية – الرياض – مكة)     
 ...............التعداد السكاني  واجبي نحو موظفي -5

   (تجاهلهم –إعطائهم معلومات صحيحة  – إعطائهم معلومات خاطئة)         
 

 

   

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت  املادة معلمة



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 توزيع السكانالعوامل املؤثرة يف  :الدرس الثاني 
  

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

 ( )    . ال تمثل وسائل النقل والمواصالت أهمية لجذب السكان -1
 ( )    .تزداد الهجرة الخارجية من المدن الكبيرة إلى القرى   -2
 ( )       . المياه في توزيع السكانتؤثر  -3
 ( )      .يقل عدد السكان في المناطق الصحراوية  -4
 ( )     .تؤثر الهجرة الخارجية على التوزيع السكاني  -5

 

===================================================== 
 :اإلجابة الصحيحة مما يلي  اختاري :السؤال الثاني 

 

 ...............بالسكان هي  تركزاً أكثر مناطق السعودية  -1
 (الجوف – الرياض – مكة)     
ــ ت -2  ...............عرف نسبة السكان مقسومة على المساحة بـ

 (تعداد السكان – الكثافة السكانية – توزيع السكان)     
 ........................ ساعد النفط على تركز السكان في المنطقة -3

 (الغربية – الشرقية – الشمالية)     
 ..................يتركز السكان في منطقة مكة بسبب  -4

 (جوها المعتدل – المناطق المقدسة – توفر الزراعة )     
  ................يتوزع سكان السعودية بشكل  -5

 (متشابه –مختلف  – متساو  )     
 

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت      املادة معلمة



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 تركيب السكان :الدرس الثالث 
  

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

ناث   -1  ( )   .التركيب النوعي للسكان هو تصنيف السكان إلى ذكور وا 
 ( )     . تزداد أعداد اإلناث عن الذكور في السعودية  -2
 ( )    .أثرت الهجرة الوافدة على التركيب النوعي للسكان   -3
 ( )   . التعرف على عدد الذكور واإلناثائد الهرم السكاني من فو   -4
 ( )  . تعتبر فئة متوسطي السن هي الفئة المنتجة والغالبة لسكان المملكة  -5

 

===================================================== 
 :اإلجابة الصحيحة مما يلي  اختاري :السؤال الثاني 

 

ــتصنيف السكان حسب الع -1  ..................... مر يعرف ب
 (الهجرة – التركيب العمري – التركيب النوعي)     
 .....................والعمري  شكل بياني يساعد على فهم تركيب السكان النوعي -2

 (الهرم السكاني – التركيب العمري – التركيب النوعي)     
 .السن  ....................فئة  أكثر الفئات العمرية في وطني هي -3

 (كبار – متوسطو – صغار)     
 .السن  ....................فئة  أقل الفئات العمرية في وطني هي -4

 (كبار – متوسطو – صغار)     
 ..................ارتفعت معدالت المواليد في وطني بسبب  -5
 (الوافدةالهجرة  – الهجرة الداخلية – زيادة الرعاية الصحية)    

 

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت    املادة معلمة
  



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 مصادر املياه يف اململكة :الدرس الرابع 
  

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

 ( )      .تعتبر األمطار المصدر الرئيس للمياه   -1
 ( ) . تنقسم األودية في وطني إلى أودية داخلية وأودية ذات تصريف خارجي  -2
 ( )    . تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة  -3
 ( )   . المتوسطتقع محطات تحلية المياه السعودية على البحر   -4
 ( )   . المملكة وأكثرها طوالً أودية أكبر من  الرمة الباطنيعد وادي   -5

===================================================== 
 :اإلجابة الصحيحة مما يلي  اختاري :السؤال الثاني 

 

 ........................مياه تجمعت في باطن األرض منذ العصور القديمة تعرف بـ  -1
 (المياه السطحية – المياه الجوفية – األمطار)      
 .عالميًا في مجال تحلية المياه  ................... تحتل المملكة المركز -2

 (الثالث – الثاني – األول)         
 ........................ تعاني السعودية من مشكلة -3

 (ندرة المياه – الفقر – المجاعة)      
 . عند انقطاع سقوط األمطار  .................يصلوا المسلمون صالة  -4

 (القيام – االستخارة – تسقاءاالس)      
  ...................أودية ذات تصريف تنتهي في البحر تعرف بـ  -5

 (البحر – األودية الخارجية – األودية الداخلية)      
 

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت        املادة معلمة



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 النفط والغاز والثروة املعدنية :الدرس اخلامس 
  

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

 ( )    . توجد المعادن الفلزية في الجزء الشرقي من المملكة  -1
 ( )     .عبد اهلل بدأ التنقيب عن النفط في عهد الملك   -2
 ( )     . يوجد بالمملكة ثالث محطات لتكرير النفط  -3
 ( )    .من أشهر خطوط األنابيب بالمملكة خط بتروالين   -4
 ( )     .أولى المراحل التي يمر بها النفط هي التكرير   -5

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

 :اإلجابة الصحيحة مما يلي  اختاري :السؤال الثاني 
 

  ................يتركز النفط في وطني ناحية  -1
 (الغرب – الشرق – الشمال)       

  .................. يتركز معدن الذهب في -2
 (جميع ما سبق – الصخيبرات – مهد الذهب)      
  ..................يعد حقل السفانية من الحقول  -3

 (البحرية والبرية – البرية – البحرية)       
 .النفط  .................. ي العالم فيتحتل المملكة المرتبة األولى ف -4

 (وتصدير احتياطي – احتياطي – إنتاج)       
 .................. الغاز في المملكة من حقول -5

 (خريص – الحلوة – القطيف)       
 
’’ 

 

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت       املادة معلمة
  



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 عي وصيد األمساكالزراعة والر :الدرس السادس 
  

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

 ( )   . تعد سواحل البحر األحمر أهم مصائد األسماك في المملكة  -1
 ( )   .العمل يصون كرامة اإلنسان ويساعده على كسب الرزق   -2
 ( )  . التقليدي والتجاري: على أسلوبين هما الرعي في وطننا يعتمد   -3
 ( )      . يعمل سكان السواحل بمهنة الزراعة  -4
 ( )  .محدودة قياسًا بمساحتها  مساحة األراضي المزروعة في المملكة  -5

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

 :ي اإلجابة الصحيحة مما يل اختاري :السؤال الثاني 
 

 .المصدر الغذائي للسكان  .....................تعتبر مهنة  -1
 (التجارة – الصناعة – الزراعة)      
  ................من أهم المحاصيل الزراعية في وطني  -2

 (التمور –األرز –العنب )      
 ................ في تنتشر األراضي الزراعية في المملكة -3

 (كل ما سبق – جوانب األودية – الواحات)      
  .................... حققت المملكة اكتفاء ذاتي في محصول -4

 (البطاطس – الطماطم – الذرة)      
 ..................يرتكز الرعي الحديث في المناطق  -5

 (الساحلية – العمرانية الكبرى – البادية)    
 

 
’’ 

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت   املادة معلمة



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 الصناعة والتجارة والسياحة :الدرس السابع 
  

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

 ( ) .التجارة الخارجية هي عمليات بيع وشراء السلع والبضائع داخل وطننا   -1
 ( )     . من أهم واردات السعوديةيعد النفط ومشتقاته   -2
 ( )    .تعد األيدي العاملة المدربة من أهم مقومات الصناعة   -3
 ( )    . تعد مدائن صالح من أهم اآلثار التاريخية في وطننا  -4
 ( )     .تعد مصادر الطاقة من أهم مقومات الصناعة   -5

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

 :اإلجابة الصحيحة مما يلي  اختاري :السؤال الثاني 
 

 . في معظمها على النفط ..................... صناعةتعتمد ال -1
 (البدائية – التحويلية – األساسية)      
  ................يتمتع وطني بالعديد من مقومات السياحة منها  -2
 (األيدي العاملة –ساحلية المناطق ال – توافر مصادر الطاقة)    
 ................تحويل المادة الخام من صورتها األولية إلى صورة أكثر فائدة لإلنسان تعرف بـ  -3

 (التجارة – الصناعة – الزراعة)      
  .................... الفرق بين قيمة صادرات الدولة وقيمة وارداتها -4

 (ان التجاريالميز  –الصادرات – الواردات)      
 ..................حركة بيع وشراء السلع والبضائع تعرف بـ  -5

 (التجارة – الصناعة – الزراعة)    
’’ 

 

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت       املادة معلمة



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 جهود الدولة يف تنمية املوارد :الدرس الثامن 
   ارداملو أهمية احملافظة على : التاسعالدرس 

 

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

 ( )   . للمياه بشكل معتدل يضمن سالمة استمراه وتدفقهاستخدامي  -1
 ( )مكافحة األمراض واآلفات الزراعية من جهود الدولة في تنمية الموارد الصناعية -2
 ( )  . وعدم ترشيد استخدامها الموارد تكون بكثرة استغاللهاالمحافظة على  -3
 ( ) . ضرورية في الحث على المحافظة على الموارد التوعية في وسائل اإلعالم -4
 ( )  . المحافظة على المناطق السياحية يشجع على السياحة الداخلية -5

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

 :مما يلي  أكملي :ل الثاني السؤا
 

 .من طرق محافظة الدولة على الموارد  -1

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

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

 .من جهود الدولة في تنمية الموارد المائية  -2

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

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

.................................................................................................... 
  ’’ 

 
 

 ويل األمرتوقيع            تتقنمل   أتقنت    املادة معلمة
  



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 أهمية العمل واإلنتاج : العاشرالدرس 

 أخالقيات العمل  : احلادي عشرالدرس 
 

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

 ( )      . من حق العامل تحديد وقت دوامه  -1

 ( )        . حثنا اإلسالم على العمل  -2
 ( ) . لحصول على رزقليعرف العمل بأنه مجهود يقوم به اإلنسان إلنتاج سلعة   -3

 

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

 :مما يلي  أكملي :السؤال الثاني 
 

 . للعمل أهمية كبيرة منها -1
....................................................................................................

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

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

 .عمل من أخالقيات ال -2

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

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

 
’’ 

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت    املادة معلمة
  



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 جماالت العمل يف اململكة :عشر  الثانيس درال

 مشكالت العمالة الوافدة :عشر  الثالثس درال
  

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

 ( )      . أبلغ عن الوافد المخالف ألنظمة اإلقامة  -1
 ( )      . مجاالت العمل في السعودية قليلة  -2

 ( )      . السعودة من حقوق العمالة الوافدة  -3
 
 
 

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

 :مما يلي  أكملي :السؤال الثاني 
 

 . ما فوائد السعودة -1
....................................................................................................

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

 . اذكر حلول لمشكلة العمالة الوافدة -2

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

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

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت   املادة معلمة



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 خدمة اإلسالم :عشر  الرابعدرس ال

 اخلدمات الصحية :عشر  اخلامسالدرس 
  

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

 ( )     . في بالدي كان مهبط الوحي ومنها انطلقت رسالة اإلسالم  -1
 (   ). نكر من الخدمات الصحية التي تقدمها حكومة المملكةيعد األمر بالمعروف والنهي عن الم  -2
 ( ) . خفت وطأة األمراض الفتاكة في بالدنا بعد عناية الدولة بالخدمات الصحية المختلفة  -3

 

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

 :مما يلي  أكملي :السؤال الثاني 
 

 .ما فوائد السعودة  -1

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

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

 .اذكر حلول لمشكلة العمالة الوافدة  -2

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

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

 

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت    املادة معلمة



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 خدمة اإلسالم :عشر  الرابعالدرس 

 اخلدمات الصحية :عشر  اخلامسالدرس 
  

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

 ( )     . في بالدي كان مهبط الوحي ومنها انطلقت رسالة اإلسالم  -1
 (   ).يعد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخدمات الصحية التي تقدمها حكومة المملكة   -2
 ( ) .طأة األمراض الفتاكة في بالدنا بعد عناية الدولة بالخدمات الصحية المختلفة خفت و   -3

 

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

 :مما يلي  أكملي :السؤال الثاني 
 

 . اذكر بعض الخدمات المقدمة للحرمين الشريفين -1
....................................................................................................

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

 . أهم أعمال الحكومة في توفير الخدمات الصحيةاذكر  -2

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

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

 

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت     املادة معلمة
  



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 التعليمية اتدماخل :عشر  السادسالدرس 

 االجتماعيةاخلدمات  :عشر  السابعالدرس 
  

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

 ( )  . أدرك الملك عبد العزيز أثر الجهل في تأخر األمم فسعى لنشر العلم في البالد  -1
 ( )        . حثنا اإلسالم على التعاون والتكافل  -2
 ( )        . لم تهتم المملكة بالتعليم العسكري  -3

 

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

 :مما يلي  أكملي :السؤال الثاني 
 

 . أنواع التعليم في المملكةاذكر  -1

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

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

 ما واجبك نحو المعاقين ؟ -2

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

 

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت   املادة معلمة



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 السياحيةاخلدمات  :عشر  الثامنالدرس 

 املواصالتخدمات  :عشر  التاسعالدرس 
 

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

 ( )   . السياحة فيها المملكة من المقومات ما يساعد على نجاحفي ليس   -1
 ( )      . لم تواجه المملكة صعوبة في إنشاء الطرق  -2
 ( )       . من فوائد السياحة زيادة الدخل القومي  -3

 

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

 :مما يلي  أكملي :السؤال الثاني 
 

 أبرز مقومات السياحة ؟اذكر  -1

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

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

 ؟ أهمية إنشاء الطرقما  -2

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

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

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت        املادة معلمة



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 مفهوم األمن وجماالته : العشرونالدرس 

 جماالتهامفهوم السالمة و : احلادي والعشرونالدرس 
 

 

 

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

 ( )        . للتدخين فوائد كثيرة  -1
 ( )    .وفير حقيبة إسعافات أولية في المنزل من الضروري ت  -2
 ( )      . يعد األمن الفكري من مجاالت األمن  -3

 

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

 :مما يلي  أكملي :السؤال الثاني 
 

 :مفهوم  األمن  -1
....................................................................................................

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

 :مفهوم  السالمة  -2

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

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

 

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت  املادة معلمة
  



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 السالمة املرورية : العشرونالثاني و الدرس

 اإلنسان والبيئة : والعشرون الثالثالدرس 
 

 

 

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

 ( )       . يائية فوائد وأضرارللمواد الكيم  -1
 ( )     . تعد ظاهرة التفحيط ظاهرة اجتماعية إيجابية  -2
 ( )    . تعد الحيوانات السائبة من أسباب الحوادث في المملكة  -3

 

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

 :مما يلي  أكملي :السؤال الثاني 
 

 : البيئةمفهوم   -1
....................................................................................................

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

 : مخاطر الطبيعة -2

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

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

 

 

 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت    املادة معلمة
  



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 وم التقنية واالتصاالت احلديثةمفه : الرابع والعشرون الدرس

 هاتجماالت التقنية واالتصاالت وأهمي : اخلامس والعشرونالدرس 
 

 

 

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

 ( ) .ضر وسائل االتصاالت الميكانيكية هي أحدث ما توصلت إليه التقنية في الوقت الحا  -1
 ( )  . التعامل مع اآلليات وفنون إنتاجها وأدواتها تتقنالمجتمع التقني هو الذي   -2
 ( )    . االتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفةساعدت التقنية على   -3

 

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

 :مما يلي  أكملي :السؤال الثاني 
 

 : التقنية  مفهوم -1
....................................................................................................

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

 : من المجاالت التي استفادت منها التقنية -2

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

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

 
  األمرتوقيع ويل           تتقنمل   أتقنت        املادة معلمة



 أوراق عمل لقياس المهارات   
 على كل األسئلة أجبيت يأنك يتأكد  -يف اإلجابة   يال تتسرع  -بالبسملة   ئيابد  -باهلل أوالً   استعين

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

 

 وأهميتهااالتصاالت  أمنوذجات من تقنية : اخلامس والعشرون الدرس

 التقنية واالتصاالت كيفية االستفادة من  : دس والعشروناالسالدرس 
 

 

 

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

 ( )    . دون تحرر  ترنتاإلنمن الصحيح تصفح مواقع   -1
 ( )      . التقنية واالتصاالت سالح ذو حدين  -2
 ( )  . يؤدي لمشكالت صحيةاالفراط في استخدام تقنية االتصاالت الحديثة   -3

 

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

 :مما يلي  أكملي :السؤال الثاني 
 

 : يستخدم اإلنترنت في -1
....................................................................................................

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

 : تستخدم األقمار الصناعية في -2

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

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

 
 توقيع ويل األمر           تتقنمل   أتقنت        املادة معلمة

   


