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ًؿـادلة:ًاألول:ًأؽؿؾًاؾعلاراتًاآلتقةًبؽؾؿاتاؾيؤالً

 ؼاؿتًاِضاراتًاؾؼدميةًعؾكًضػافًأودقةً....................../1ً

 اؾطلؼةًاؾغريًؿياؿقةًاؾيتًٍهزًاْقاهًتعرفًباؾطلؼةً............./2ً

 اؽمشاف...........تطقرتًاؾصـاعةًوأـشكتًاْصاـعًاِدقنةًبعدً/3ً

 ؿـًاْؼقؿاتًاؾيتًترتؽزًعؾقفاًاؾصـاعةً...........ًوً............../4

 تـؼيؿًاؾصـاعةًإىلًصـاعاتًأدادقةًوصـاعاتً................../5ً

 اؾػردًاْـهزًقؾزمً..............ًوقـظؿًوؼمف/6ً

ًؿـًصػاتًاؾػردًاْـهزًاؾمغؾبًعؾكً............/7ً
 متًاؽمشافًاؾـػطًعامً..........فـ/9ًً

 اْقردًاألدادلًيفًاالؼمصادًاؾقرينًفقً...............10

 ػمحًاْدارسًقياعدًيفًاؾؼضاءًعؾك............./11ً

 األؿقةًدلبًيفًتأخرًاألؿؿًواـمشارً............ًيفًاجملمؿع/12ً

 تضؿًاُاؿعاتًأعدادًؽلريةًؿـً............ًذاتًاؾمىصصاتًاْمـقعة/13ً

 ط...........ؿـًجماالتًخدؿةًاؾمعؾقؿًاألفؾلًضل/13ً

ًاؾؼقدني:اإلجابةًاؾصوقوةًمماًبنيًًاخمار:ًاؾناـلاؾيؤالً

 اؾمهارب(ً–اؾلوقثًً–اْيمشػقاتًً–ؿـًاّدؿاتًاؾقؼائقةً)اؾموصقـاتً -1

 اؾمطققرقة(ً–اؾمأفقؾقةًً–اؾعالجقةًً–األوؾقةًؿـًاّدؿاتً)اؾقؼائقةًؿراؽزًاؾرعاقةًاؾصوقةً -2

 مخية(ً–أربعةًً–ثالثةًً–عددًجماالتًاّدؿاتًاؾصوقةًيفًورينً)اثـانً -3

 اإلؾؽرتوـقة(ً–اؾمطققرقةًً–اؾعالجقةًً–اؾلوقثًواؾمهاربًؿـًاّدؿاتً)اإلدعاػقفً -4

 ػقصؾ(ً–خــاؾدًً–علدًاؾعزقزًً–بدأًاػمماحًاْدارسًيفًورــاًؿـذًعفدًاْؾؽً)ػفــدً -5

 إصدارًتراخقص(ً–ؿراؽزًحبقثًً–جاؿعاتًً–ؿـًجماالتًاؾمعؾقؿًاؾعامً)إداراتًتعؾقؿً -6

 اؾمعؾقؿًاألفؾل(ً–اؾمعؾقؿًاُاؿعلًً–االبمعاثًً–أعضاءًفقكةًاؾمدرقسًؿـًخدؿاتً)اؾمعؾقؿًاؾعامً -7

 األفؾل(اؾمعؾقؿً–االبمعاثًً–اؾمعؾقؿًاؾعامًً–ـظامً)اؾمعؾقؿًاُاؿعلًًيابًاّرباتًاؾـادرةًرلؼإلؽ -8

 اؾداخؾقة(ً–اؾعؿؾًً–اؾمعؾقؿًً–تـؿقةًاُقاـبًاالجمؿاعقةًؿـًؿيؤوؾقاتًوزارةً)اِجً -9

 ؿعاذاتًضؿاـقف(ً–رعاقةًاألحداثًً–ارذادًأدريًً-ؿرتلاتًذفرقةًؾألقمامً)اِؿاقةًاالجمؿاعقة -10

 ُـة(18ًً–ُـة17ًًً–ُـة16ًًً–ُـة15ًًقلؾغًعددًُانًاِؿاقةًاالجمؿاعقةًيفًاْؿؾؽةً) -11
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 دـة(12ًً–دـة20ًًً–دـة16ًًً–دـة18ًًرعاقةًاألحداثًْـًفؿًأؼؾًؿـً) -12

 ضلا(ً–قـلعًً–جدةًً–ؿـًؿقاـئًتصدقرًاؾـػطًعؾكًاّؾقجًاؾعربلً)رأسًتـقرةً -13

 اْدقـةًاْـقرة(ً–تلقكًً–اؾرقاضًً–ؿـًاْطاراتًاؾدوؾقةًؿطارًاْؾؽًخاؾدًيفً)اؾدؿامً -14

 تدرقب(ً–حمؾلًً–إؼؾقؿلًً–ؿطارًاْؾؽًعلدًاؾعزقزًيفًجدةًؿطارً)دوؾلً -15

 اؾدؿام(ً–اؾرقاضًً–ؿؽةًاْؽرؿةًً–جدةً)ؿشروعًاْؾؽًعلدًاؾعزقزًؾؾـؼؾًاؾعامًقؼعًيفًؿدقـةً -16

 ؼطارًاْشاعر(ً–ؼطارًاؾشؿالًً–ؼطارًاؾرقاضًً–قربطًبنيًعرػاتًوؿزدؾػةًوؿـكً)ؼطارًاِرؿنيًً -17

 اْقؼعًاُغرايف(ً–اؾيؽانًً–عادنًاًْ–ؿـًاْقاردًاؾلشرقةً)اؾـػطً -18

 علدًاهلل(ً–ػقصؾًً–خاؾدًً–بدأتًاّططًاّؿيقةًؾؾمـؿقةًؿـذًعفدًاْؾؽً)علدًاؾعزقزً -19

 11ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًخاؾد(ً–دعقدًً–دؾؿانًً–يفًعفدًاْؾؽً)ػفد2030ًًوضعتًرؤقةً -20

 اؾلطاؾة(ً–ؼؾةًاْعادنًً–ـؼصًاْقادًاّامًً–ؿـًؿشؽالتًاالؼمصادًاؾيعقديً)ؼؾةًرأسًاْالً

 اؾػؼر(ً–اؾلطاؾةًً–ضعػًاالؼمصادًً–ؿـًػقائدًاإلـماجً)دعؿًاإلبداع12ً

 باإلخػاق(ً–باؾرضاًً–باؾمقترًً–ؼًاإلٌازًاؾذاتلًقؤديًإىلًاؾشعقرً)باؾؼؾ/13

 إفؿالًاؾدرادة(ً–تؽرارًاّطأًً–تركًاؾمىطقطًً–ؿـًعقاؿؾًٍؼقؼًاإلٌازًاؾذاتلً)ٍؿؾًاْيؤوؾقةً/14ً

 ٍدقدًاألفداف(ً–اّربةًً–اؾعؿؾًاؾدؤوبًً–أولًخطقاتًاإلٌازًاؾذاتلً)اؾمىطقطً/15ً

 اؾـػط(ً–ؿصاـعًً–ؿـارؼًداحؾقةًً–قمؿمعًورينًباؾعدقدًؿـًؿؼقؿاتًاؾيقاحةًؿـفاً)ؿصادرًاؾطاؼةً/16ً

 اِدقد(ً–اؾمؿقرًً–اؾلرتوؽقؿاوقاتًً–ؿـًوارداتًورينً)اْـمهاتًاِققاـقةً/17ً

 اِهرقة(ً–اؾزراعقةًً–اْعدـقةًً–اِققاـقةًاؾؼطـًؿـًاْقادًاّامً)/18ً

 (طتؽرقرًاؾـػً–اِدقدًً–اؾلرتوؽقؿاوقاتًً–ؿقادًاؾلـاءً)ؿـًاؾصـاعاتًاؾموققؾقةً/19ً

 مخية(ً–أربعةًً–اثـانًً–عددًأؼيامًاؾغازً)ثالثةً/20ً

 لقؽياقت(اؾً–اؾـواسًً–اُلسًً–ؿـًاْعادنًاؾػؾزقةً)اؾػقدػاتً/21ً

 اْقاردًاْمهددة(ً–ؿصادرًاؾطاؼةًً–اؾالػؾزاتًً–قعدًاؾػقدػاتًؿـً)اؾػؾزاتً/22ً

 رابغ(ً–اؾزبريةًً–حزمًاُالؿقدًً–قرتؽزًؿعدنًاؾػقدػاتًيفً)ؿفدًاؾذفبً/23ً

 اؾناؾث(ً–اؾرابعًً–اؾناـلًً–يفًاحمقارلًاؾـػطًٍمؾًاْؿؾؽةًعاْقًاًاْرؽزً)األول24ً

 خاؾد(ً–ػفدًً–زًعلدًاؾعزقً–بدأًاؾمـؼقبًعـًاؾـػطًيفًعفدًاْؾؽً)علدًاهلل25ً

 اؾدؿام(ً–اؾرقاضًً–اؾطائػًً–حػرًأولًبكرًبرتولًباؾؼربًؿـً)جدةً 26
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 بؼقؼ(ً–ؿـقػةًً–اؾيػاـقةًً–أؽربًحؼقلًاؾـػطًعؾكًاؾقابيةً)اؾغقار27ً

 رأسًتـقرة(ً–قـلعًً–اُعقؿةًً–ؿـًؿقاـئًتصدقرًاؾـػطًعؾكًاؾلورًاألمحرً)اّػهل28ً

 أـفار(ً–أودقةًً–رلؼاتًً–)عققنًًؽقـتًيفًبارـًاألرضًاْقاهًاؾيتًَؿعتًؼدميًا29

 اؾرابع(ً–األولًً–اؾناؾثًً–حيمؾًورينًعاْقًاًيفًجمالًٍؾقةًاْقاهًاْرؽزً)اؾناـل30ً

 اؾؼطقػ(ً–قـلعًً–اُلقؾًً-ؿـًاْدنًاؾيتًأـشكتًبفاًحمطاتًٍؾقةًؿقاهًاؾلورًاألمحرً)اّرب31

 اؾيرحان(ً–ػارؿةًً–اؾدوادرًً–أؽربًأودقةًاْؿؾؽةًوأؽنرفاًرقاًلًواديً)اؾرؿة33ً

 زبقدة(ً–اؾعزقزقةًً–اؾطائػًً–ًأوؼػفاًاْؾؽًعلدًاؾعزقزًؾيؼقاًدؽانًجدةً)األػالجًاؾيت 34

 اؾدؿام(ً–اؾلصرةًً–دبلًً–قـمفلًواديًاؾرؿةًيفًؿدقـةً)اؾؽقػة35ً

 ؿـطؼةًؿؽةً–تفاؿةًعيريًً–اْـطؼةًاؾشؿاؾقةًً–أغـكًؿـارؼًورينًباْقاهًاؾيطوقةً)اؾربعًاّاؾل36ً

  

 

( أمام  ᵡ(  أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √: ضع عالمة ) لثالسؤال الثا
 العبارة الخطأ:

  تهامة عسٌر أغنى مناطك المملكة بالمٌاه السطحٌة  1

  تستخدم مٌاه األودٌة فً الشرب والزراعة  2

  كرمة وٌتجه نحو الشرق ٌبدأ وادي الرمة من مكة الم 3

  وادي الدواسر وروافده ٌنتهى فً الربع الخالً   4

  ال توجد أنهار فً المملكة العربٌة السعودٌة  5

  تحلٌة مٌاه البحر خففت الضغط على استخدام المٌاه الجوفٌة 1

  تم إنشاء محطة تحلٌة فً مدٌنة الجبٌل على الخلٌج العربً 2

  مٌاه الصرف الصحً المعالجة تستخدم فً كل المجاالت  3

  تنمسم موارد المٌاه فً المملكة العربٌة السعودٌة إلى أربعة موارد  4

  اه الجوفٌة العمٌمة تجمعت فً باطن األرض حدٌثا  المٌ 5
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  ال ٌمكن الحصول على المٌاه الجوفٌة العمٌمة دون مضخات  6

  تمع مدٌنة الخبر على ساحل الخلٌج العربً  7

  جمٌع حمول النفط فً المملكة مغمورة بالمٌاه  1

  ٌوجد فً وطنً سبعة موالع لمحطات تكرٌر النفط 2

  من أشهر خطوط نمل النفط خط بتروالٌن 3

  النفط فً المملكة  رلتصدٌ موانا مخصصةال توجد  4

  منطمة الشمالٌة لوطنً بدأ البحث عن النفط فً ال 5

  موانا تصدٌر النفط فً وطنً أربعة مواناعدد  6

  ٌستخدم الغاز فً صناعة األسمدة الزراعٌة  2

  ٌمتلن وطنً العدٌد من المعادن ذات لٌمة التصادٌة  3

  الزنن من المعادن الفلزٌة الموجودة فً وطنً  4

  المملكة تتركز موالع المعادن الفلزٌة فً شرق  5

  ٌوجد الغاز أحٌانا  فً حمول مستملة عن النفط  6

  الغاز الغٌر مرافك ٌكون مختلط بالنفط الخام  7

  تساهم الصناعة فً تطوٌر المطاعات األخرى  1

  ع المستوى المعٌشً للسكان مرتبط بتطور الصناعة رف 2

  االهتمام بالصناعة هو استثمار للثروات الخام فً وطنً  3

  التحوٌلة صناعة البتروكٌماوٌات من الصناعات  4

  الغرض من الصناعة لدٌما  هو سد حاجات السكان 5

  عرف سكان شبه الجزٌرة العربٌة التجارة بعد ظهور اإلسالم  1

  تنمسم التجارة إلى نوعان 2

  من صادرات المملكة منتجات البتروكٌماوٌات 3

  الحدٌد منة أهم الخامات التً تستوردها المملكة من الخارج  4
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  تشمل الصادرات كل ما ٌزٌد عن احتٌاجات سكان الدولة  5

  تستورد المملكة العدٌد من المنتجات من الخارج لسد حاجة سكانها   6

  تطوٌر لطاع السٌاحة من مصادر تنوٌع االلتصاد 1

  اط السٌاحً ٌفتمر وطنً لممومات  النش 2

  من عوامل الجذب السٌاحً فً المملكة مولعها الجغرافً المتمٌز 3

  تمع المملكة عند رابط ثالث لارات  4

  ٌمل التنوع الجغرافً والبٌبً فً المملكة  5

  تنشٌط السٌاحة ٌزٌد الدخل المومً وٌوفر فرص العمل 6

  عربٌة السعودٌة ال توجد أماكن للسٌاحة التارٌخٌة فً المملكة ال 7

  للمواطنٌن دور محدود فً المحافظة على الموارد  1

  ٌضمن استمراره استعمال الماء باعتدال  2

  من صور المحافظة على الموارد الحث على ذلن فً وسابل اإلعالم  3

  كثرة استغالل الموارد المتاحة ٌؤدي إلى المحافظة علٌها 4

  استعمال تمنٌات التدوٌر من وسابل األفراد لتنمٌة الموارد  5

  لامت الحكومة بضبط عملٌات الصٌد للحفاظ على الحٌوانات  6

  إنشاء الجمعٌات  غٌر الحكومٌة من دور األفراد فً حماٌة موارد البٌبة  7

  تهتم الدولة بمنع وصول مٌاه الصرف الصحً إلى المٌاه الجوفٌة  8

  من الجهود الفردٌة لتنمٌة الموارد استعادة ما فمد من الغطاء النباتً  9

  نظافة السواحل ٌؤدي للحفاظ على الثروة السمكٌة 11

  ٌعد الغاز من أهم مصادر الطالة المتجددة فً وطنً  11

  تتوافر فً الفرد المنجز عدة صفات تساعد على النجاح 1
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  عدم البحث عن المعلومة الصحٌحة من أعمال اإلنجاز الذاتً  2

  م وتنمٌة الشخصٌة تعد من اإلنجاز الذاتً الدراسة من أجل العل 3

  من صفات الفرد المنجز أن ٌموم بأعماله حسب الفراغ 4

  المنجز غالبا  ما ٌترن األشٌاء الصعبة لكً ٌحمك الثمة بالنفس  5

  الحصول على درجات متوسطة فً الدراسة من صفات الطالب المنجز 6

  مام بسٌط ٌنفذ بعض األعمال باهت الفرد المنجز  7

  اإلنجاز الذاتً ٌعزز ثمة الفرد بنفسه  1

  العاللة بٌن اإلنجاز الذاتً والتخطٌط محدودة 2

  الطموح من خطوات تحمٌك اإلنجاز الذاتً  3

  ٌعد اإلنجاز الذاتً مصدر فخر لصاحبه  4

  ٌشعر اإلنسان بالرضا عندما ٌنجز ما طلب منه   5

  لألعمال ٌساعد فً تحمٌك اإلنجاز الذاتً التخطٌط  6

  عند اإلخفاق ٌجب أن ٌتولف  الشخص عن العمل  7

  اإلنجاز الذاتً أن نفضل من ٌكلفنا بعمل وٌتركب لنا مجاال  لإلبداع 8

  حث اإلسالم على العمل واإلنجاز ورغب فٌه  1

  إلٌه من سلع التخصص فً اإلنتاج ٌوفر للفرد ما ٌحتاج  2

  نسان فحسب اإلنتاج ٌلبً الحاجات المادٌة لإل 3

  الجودة واإلتمان تحتاج أٌدي عامله ماهرة ومدربة  4

  زٌادة اإلنتاج توفر المزٌد من فرص العمل  5

  تتنوع األعمال والمهن وفما  لحاجات المجتمع  6

  من الممكن أن ٌمارس العالم بأجمعه مهنة واحدة  7
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  وغٌر متنوعة مجاالت االلتصاد فً وطنً محدودة  1

  هنان عوامل متعددة للتحكم فً االلتصاد  2

  االستمرار السٌاسً واألمنً ٌحمك االزدهار لألنشطة االلتصادٌة  3

  ٌعتمد االلتصاد على الموارد الطبٌعٌة دون غٌرها  4

  األنظمة التً ٌموم علٌها االلتصاد ٌجب أن تواكب تطور العصر  5

  تصاد سلبا  وإٌجابا  األسواق تؤثر فً االل 6

  االلتصاد مرتبط باألسواق العالمٌة فمط  7

  تحاول المملكة االنضمام لمجموعة الدول العشرٌن األلوى التصادا   8

  ٌعانً االلتصاد الوطنً من بعض المشكالت  9
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