
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

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

                  https://almanahj.com/sa/6social                   

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

    

                  https://www.almanahj.com/sa/6social1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 هـ4114الفصل األول لعام  الدراسات االجتماعية والمواطنةأسئلة شاملة لمادة                     

 (  الثانية عوديةــدولة الســال  ) لثالثةالوحدة ا

 
 
 
 
 
 

 من آثار سقوط الدرعية : -4
 سبق جميع ما -ج حرق المزارع والمحاصيل -ب انتشار الفوضى لغياب الدولة-أ

 
 الدولة السعودية الثانية:من أبرز أئمة  -2
 اإلمام محمد بن سعود -أ

 
 اإلمام فيصل بن محمد -ج اإلمام تركي بن عبدالله -ب

 
 من أهم صفات اإلمام تركي بن عبدالله : -3

 الكبرياء -ج التسلط -ب  الشجاعة-أ   
 

 عاصمة الدولة السعودية الثانية هي : -1
 الرياض -ج مكة المكرمة –ب  الدرعية-أ

 النزاع بين أبناء اإلمام فيصل بن تركي:من آثار  -5
 وفاة أبيهما -ج فقدت الدولة االستقرار والوحدة الوطنية-ب زاد من قوة الدولة -أ

 
 من آثار سقوط الدولة السعودية الثانية : -6
 عودة الفوضى والنزاعات-ج أصبح المكان قويا  -ب ارتفع المستوى المعيشي -أ

 
 الحضارية للدولتين السعوديتين في مجال التعليم:من الجوانب  -7

 
 قتل العلماء-ج هدم المدارس-ب رعاية العلماء وتشجيعهم -أ

 
 من الجوانب الحضارية للدولتين السعوديتين في مجال خدمة الحرمين الشريفين: -8
 
 جميع ما سبق -ج خدمة الحجاج -ب صناعة كسوة الكعبة -أ

 



 يناسبها : أكملي الفراغات التالية بما
 .........................و.............................من أبرز أئمة الدولة السعودية الثانية -
 من أهم صفات اإلمام تركي بن عبدالله ........................و........................... -

 ..................................................عاصمة الدولة السعودية الثانية هي -

 ......................النزاع بين أبناء اإلمام فيصل بن تركي....................من آثار  -

 .....................................من آثار سقوط الدولة السعودية الثانية ....... -

 ........................من الجوانب الحضارية للدولتين السعوديتين في مجال التعليم -

خدمة الحرمين الشريفين من الجوانب الحضارية للدولتين السعوديتين في مجال  -
.............................................................................................. 

 ضعي عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية :
 انتشار الفوضى لغياب الدولة )   ( من آثار سقوط الدرعية -

 من أبرز أئمة الدولة السعودية الثانية اإلمام خالد بن عبدالله )  ( -

 (     من أهم صفات اإلمام تركي بن عبدالله الشجاعة )  -

 (   الدرعية )   عاصمة الدولة السعودية الثانية هي -

بسبب النزاع بين أبناء اإلمام فيصل بن  الوطنية  فقدت الدولة السعودية الثانية االستقرار والوحدة -
 (     تركي ) 

 (    بعد سقوط الدولة السعودية الثانية ) أصبحت شبة الجزيرة العربية قوية -

 

 (    هدم المدارس ) من الجوانب الحضارية للدولتين السعوديتين في مجال التعليم -

 (  خدمة الحرمين هو خدمة الحجاج )  من الجوانب الحضارية للدولتين السعوديتين في مجال  -

 
 
 
 
 

 

 

 وفقكن الله 



 هـ4114الفصل األول لعام  الدراسات االجتماعية والمواطنةأسئلة شاملة لمادة                 

 (المواطنة االجتماعية واالقتصادية  ) رابعةلالوحدة ا

 اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي :طالبتي العزيزة / 4س

 
  

 

هي انتماء اإلنسان إلى وطنة على أسس من القيم واألخالق والمبادئ مع التمتع بالحقوق و أداء -4
 والفخر بالوطن .الواجبات والوالء للقيادة 

 الحضارة  -ج التراث -ب المواطنة -أ
 من حقوق المواطن:  -2
 جميع ما سبق -ج حفظ الدين -ب التعليم والصحة  -أ

هو اإلنسان ذو الخلق الحميد الملتزم بتعاليم دينة السمحة والمنتمي لوطنه والمجتهد في دراسته وعملة -3
 ورفعته.والمشارك بفعالية في مجتمعة لتحقيق رقية 

 األمانة  -ج المواطن الصالح -ب الصدق -أ
 :من أبرز مظاهر انتماء اإلنسان لوطنه -1
 رمي المخلفات في الشوارع -ج العبث بالممتلكات العامة  –ب  المشاركة المجتمعية-أ

 من فوائد الصــــــــــــــدق: -5
 كسب ثقة اآلخرين -ج بغض الناس لبعضهم-ب انتشار الفساد-أ

 من فوائد اآلثار التاريخية الوطنية  : -6
 سبق جميع ما-ج تعزيز االنتماء الوطني-ب تعزيز الجانب الثقافي  -أ

 من أمثلة على اآلثار التاريخية الوطنية : -7
  قصر المصمك -ج فنادق حديثة  -ب كتب جديده -أ

 من طرق المحافظة على اآلثار الوطنية :-8
 سبق جميع ما -ج توعية اآلخرين بأهميتها  -ب تجنب العبث بها  -أ
 من أنواع الضرائب في المملكة : -9
 ضريبة بناء البيوت -ج ضريبة األكل  -ب ضريبة القيمة المضافة  -أ

 من وظائف الضرائب في المملكة : -41
 التضخم -ج زيادة االعتماد على النفط   -ب فوائد صحية واستقرار اجتماعي -أ

 مقدار القيمة المضافة في المملكة : -44
 %5  -ج %411 -ب %54 -أ

 :من مهام الهيئة العامة للزكاة والدخل  -42
 دفع الضرائب –ج تحصيل الضرائب المقررة -ب توزيع أموال الضرائب -أ

 من جهود الدولة في تخفيف األعباء االقتصادية على المواطن : -43
 إنشاء هيئة األموال -ج إنشاء صندوق األمانات -ب إنشاء حساب المواطن -أ



 أكملي الفراغات التالية بما يناسبها:/ 2س
هي انتماء اإلنسان إلى وطنة على أسس من القيم واألخالق والمبادئ مع  ................. -

 التمتع بالحقوق و أداء الواجبات والوالء للقيادة والفخر بالوطن .

 من حقوق المواطن ........................و............................ -

الملتزم بتعاليم دينة السمحة والمنتمي .............................هو اإلنسان ذو الخلق الحميد  -
 . لوطنه والمجتهد في دراسته وعملة والمشارك بفعالية في مجتمعة لتحقيق رقية ورفعته

لوطنه من مظاهر  انتماء اإلنسان  -
 ....................................و..........................................

 ...........................................و...من فوائد الصدق .............. -

 : من فوائد اآلثار التاريخية الوطنية -
 ....................................و...........................................

من األمثلة على اآلثار التاريخية في وطني  -
 ........................................و.......................................

من طرق المحافظة على اآلثار الوطنية  -
 .........................................و.....................................

من أنواع الضرائب في وطني :  -
 ...........و....................................................................

 من وظائف الضرائب في المملكة : -

 ...........................................و.......................................

 مقدار القيمة المضافة في المملكة .......................................... -

 مة للزكاة والدخل:من مهام الهيئة العا -

 .........................................و........................................

من جهود الدولة في تخفيف األعباء االقتصادية على المواطن  -
 هوإنشاء....................................................................

 

 

 

 

 

 
 أو خطأ أمام العبارات التالية :ضعي عالمة صح / 3س



هي انتماء اإلنسان إلى وطنة على أسس من القيم واألخالق والمبادئ مع التمتع المواطنة  -
 (   بالحقوق و أداء الواجبات والوالء للقيادة والفخر بالوطن )   

 (     الوالء للوطن )  من حقوق المواطن  -

 (       تمعه بفاعلية )المواطن الصالح هو اإلنسان الذي ال يشارك مج -

 (     من أبرز مظاهر  انتماء اإلنسان لوطنه االلتزام بالمسؤولية )  -

 (     من فوائد الصدق ضعف العالقة بين الناس )  -

 (     من فوائد اآلثار التاريخية تعزيز االنتماء الوطني )  -

 (     )  قصر المصمكمن األمثلة على اآلثار التاريخية  -

 (   من طرق المحافظة على اآلثار الوطنية العبث بها )    -

 (  من أنواع الضرائب في المملكة ضريبة الدخل )    -

 (     من وظائف الضرائب في المملكة فوائد صحية واستقرار اجتماعي ) -

 (    ) %4مقدار القيمة المضافة في المملكة  -

 ( .  ب المقررة  )   من مهام الهيئة العامة للزكاة والدخل تحصيل الضرائ -

تخفيف األعباء االقتصادية على المواطن هو إنشاء صندوق في  دولةمن جهود ال -
 (     ) األمانات

  
 رتبي الدول التالية حسب األعلى في القيمة المضافة:  / 1س

 %21فرنسا  %22إيطاليا  %5السعودية  %41اسبانيا %49ألمانيا  %41بريطانيا 




