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 هـ1440األول لعام جتماعية والوطنية الفصل أسئلة شاملة لمادة التربية اال   

 (أرض وطني & الوحــدة الرابعة / مناطق وطني  /لثالثة ) الوحــدة ا         

 على اختاريها بالتظليل صٌحيحة، منها فقط واحدة إجابات أربعة يلي   مما فقرة لكل/ 1س      

 عليه : الدال الحرف

 من مساحة وطني  ...................... تغطي الكثبان الرملية -1

 السدس -د -د الخمس -ج الربع -ب الثلث –أ

 تزداد الرطوبة في الجهات  -2
 المنخفضة  -دعمر بن  -د - أ الساحلية -ج الداخلية –ب  الجبلية -أ

 تنقسم تضاريس وطني من الغرب إلى الشرق إلى  -3

 سبعة أقسام  -د ستة أقسام -ج أقسامخمسة  -ب ثالثة أقسام -أ

 يقع وطني بالنسبة لقارة آسيا  -4

 الغرب-د  د -د - أ الجنوب الغربي -ج الشرق -ب الشمال الغربي -أ

 وطننا دولة من دول قارة  -5أول ك     

 استراليا -د - أ آسيا -ج افريقيا -ب أوروبا  - أ
 يحد وطني المملكة العربية السعودية من جهة الجنوب  -6

 قطر  -د األردن -ج الكويت–ب  اليمن  -أ
 تعد أكبر منطقة رملية متصلة بالعالم  -7

 نجد –د  النفود -ج  الربع الخالي  -ب الدهناء - أ

 منطقة رملية على شكل قوس  -8

 النفود –د  نجد -ج الدهناء–ب  الربع الخالي  - أ
 تبلغ مساحة وطني  -9

 2كم900,00–د   ا-د - أ 2كم60,000 -ج 2كم2,000,000-ب 2كم1,000,000 - أ

 مناخ وطني  -10

 صحراوي  -د جاف -ج قطبي   -ب موسمي - أ

 يطلق اسم جبال الحجاز على– 11

 الجبال الغربية  -د الجبال الشمالية  -ج الجبال الجنوبية -ب الجبال الغربية  - أ

 تقع منطقة الرياض في  -12

 وسط المملكة  -د غربي المملكة  -ج جنوبي المملكة -ب شمالي المملكة  - أ

 بوجودتمتاز المنطقة الشرقية  -13

 الذهب  -د لفضةا -ج الحديد -ب النفط - أ

 يجري وادي الرمة في منطقة  -14   -14   

 الجوف  -د القصيم -ج الحدود الشمالية -ب جازان - أ
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/ ضعي عالمة )   صح  ( أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة )   خطأ  ( أمام العبارة الخاطئة 2س

 فيما يلي :

 )     (  التمور من أهم المحاصيل الزراعية في منطقة القصيم  -1

 (    )    من محافظات منطقة مكة المكرمة الخرج      -2

 (       )  تهب على وطني ثالثة أنواع من الرياح صيفاً وشتاءً  -3

 (        )تنوع التضاريس يؤثر على تنوع المناخ  -4

 (       )  الرطوبة تتركز على المناطق الساحلية  -5

 )      ( اتساع مساحة وطني لم يمنع من وجود الترابط بين أجزائها  -6

 )        ( درجة الحرارة على المناطق الجبلية صيفا  تعتدل  -7

 (       )  يتنوع المناخ والتضاريس والنبات في وطني  -8

 (           )  يتوسط وطني قارات العالم )آسيا وافريقيا واستراليا (   -9

 (         ) وطننا من دول شبه الجزيرة العربية  -11

 

 / زاوجي العمود ) أ ( إلى  العمود ) ب( في الجدول التالي : 3س  

 العمود )ب ( العمود )أ(

 الجهة الشمالية الغربية )أ( تقاس الرطوبة بجهاز-1

 ثالث عشر منطقة)ب(  الرياح الممطرة تهب من  -2

 الهيجروميتر)ج(  وطننا دولة من دول قارة  -3

 آسيا) د(  تنقسم المملكة العربية السعودية إلى -4

 المنطقة الشرقية( هـ) من أشهر المناطق الرعوية  -5

 حائل)و(  تعتبر أصغر المناطق  -6

 أكبر مناطق المملكة مساحة  -7
 الترموميتر)ز( 

 أربع عشر منطقة( )ح  تعد من أكبر الهضاب في وطني-8

 جازان) ط (  

 الباحة( ك) 

 الجهة الشرقية( )ن  

 ( هضبة نجد)هـ  

 ( هضبة نجرانو)  
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 الفراغات التالية : أكمليأ/ / 4س
 من مميزات موقع وطني ...............................و.............................. -1

 ...........................و..........................يمثالن أهم مصادر الطاقة اليوم  -2

 من أمثلة الجبال الغربية ...................... و......................... -3

 أغنى مناطق العالم بالنفط ................................. -4

 تنقسم المملكة العربية السعودية إلى .........................منطقة . -5

 من المناطق السياحية في وطني ...................... و........................... -6

 أطول الدول حدودأ مع وطني .......................... -7

 

: ب  / استنتجي مناخ المدن اآلتية صيفا  وشتاء 

 

 الجبيل الواقعة على ساحل الخليج العربي  -1

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

 الباحة الواقعة على جبال عسير . -2

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

 شرورة الواقعة في صحراء الربع الخالي . -3

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

 

 / صلي بين السبب والنتيجة لما يلي :ج

 

 النتيجة السبب

 المدن الصناعية   (  أ)   المناخ المعتدل والمناظر الجميلة   -1

 منطقة سياحية(     ب)   األماكن المقدسة في وطني -2

 منطقة زراعية  (   ج)   ازدياد عدد السائحين في وطني -3

 حركة اقتصادية (    د  ) وجود النفط في وطني -4

 وفود المسلمين من انحاء العالم   (  هـ)    وفرة المياه العذبة  -4

 البحر األحمر تقع على ساحل (    و)   
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قارني في الجدول اآلتي بين منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض من حيث الموقع أ/  /5س

 والخصائص .

 الخصائص الموقع المنطقة

   الرياض

   المنطقة الشرقية

   مكة المكرمة 

   المدينة المنورة 

 

 ب/ أذكري أسماء لبعض المظاهر التضاريسية حسب الشكل :

 

 سهول  رمال   هضاب    جبال 

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

  

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

 

 

 

 . حدود المملكة العربية السعودية حدديها على الخارطة أمامك أ/ / 6س
 

 اليمن  –عمان  جنوبا  :                               األردن      –العراق  –الكويت  شماال :

 

 البحر األحمر  غربا  :                 اإلمارات وقطر والبحرين والخليج العربي شرقا  : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةخارطة حدود المملك
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 حددي على الخارطة التي أمامك المناطق اإلدارية ومقر كل منطقة .   - ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


