


(1 ) 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 تفاعل المجموعات البشرية مع البيئة  11س
 المحيطة بها:  

 أنشئت الدواوين في عهد الخليفة:  14س

 أبو بكر الصديق  ) أ (  الحضارة  ) أ (

 عمر بن الخطاب  )ب(   الوزارة )ب( 

 عثمان بن عفان   )ج(   القضاء  )ج( 

 علي بن أبي طالب  )د(   التاريخ  )د( 

 أول من أدخل نظام الشرطة في اإلسالم:  15س سقطت إمبراطورية )الكلدانيين( على يد:   12س

 عمرو بن العاص  ) أ (  الفرس ) أ (

 عمر بن الخطاب  )ب(   الرومان )ب( 

 معاوية بن أبي سفيان  )ج(   الصينيين  )ج( 

 أبو بكر الصديق  )د(   األكاديون  )د( 

 العلم الذي يهتم ببيان معاني آيات القرآن الكريم   16س )الهيروغليفية( في الحضارة:عرفت الكتابة  13س
 هو علم: 

 الفقه ) أ ( الصينية  ) أ (

 التفسير  )ب(  الفرعونية  )ب( 

 الحديث  )ج(  اإلسالمية  )ج( 

 التاريخ  )د(  الرومانية  )د( 

 )      (  .شبه الجزيرة العربية مهد الحضارات ومنها انطلقت الهجرات  1س

 )      (  . استفاد المسلمون من علوم الحضارات السابقة في مختلف الجوانب  2س

 )      (  ظهرت العناية ببناء القصور في عصر الخلفاء الراشدين.  3س

 )      (  بالتجارة قبل اإلسالم. لم تكن للعرب معرفة   4س

 )      (  . وزارة التفويض أن ينفذ الوزير أوامر الخليفة فقط 5س

 )      (  تنتمي المجموعة الشمسية لمجرة درب التبانة.  6س

 )      (  كواكب المجموعة الشمسية جميعها ذات شكل كروي.  7س

 )      (  أبعاد األرض متساوية.  8س

 )      (  الطول عبارة عن أنصاف دوائر متساوية في الطول. خطوط  9س

 )      (  تتركز اليابسة في نصف الكرة األرضية الجنوبي.  10س

 المملكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم  

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة  

  مدرسة  

 متوسط  الول ال   :الصف 

 المادة: الدراسات االجتماعية  

 هـ 1444/  4التاريخ:   / 

 تان ساع الزمن:  

 هـ4144أسئلة اختبار الفصل الدراسي الول )الدور الول( لعام 

 __ ___ ___ ___ __________________________________________  رقم الجلوس: اسم الطالب: 

 : (32) ( إلى  11من ) ثانياً: أسئلة االختيار من متعدد

 : ثم ظللها في ورقة اإلجابة اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يلي  

 

 تابع السئلة 

 الصف:  

40 

 الخاطئة فيما يلي:ة عبارلل و) ب (الصحيحة  عبارةلل( أ  ) ظلل

 (:01( إلى )1صواب والخطأ من )لأوالً: أسئلة ا
 

10 



(2 ) 
 

 

 

 أكبر كواكب المجموعة الشمسية:  23س من أشهر علماء المسلمين في علم الفيزياء:  17س

 زحل ) أ (  أبو الريحان البيروني  ) أ ( 

 المريخ )ب(   جابر بن حيان  )ب(  

 المشتري  )ج(   محمد الخوارزمي  )ج(  

 األرض )د(   سيبويه  )د(  

 يبلغ عدد دوائر العرض:  24س القالع والحصون: اعتنى المسلمون ببناء  18س

 دائرة 120 ) أ ( لتكون عواصم للدول اإلسالمية ) أ (

 دائرة 150 )ب(  ألغراض اقتصادية  )ب( 

 دائرة 180 )ج(  ألغراض دينية  )ج( 

 دائرة 360 )د(  لحماية حدود الدولة )د( 

العناية بتوفير وسائل الري ببناء السدود وإقامة   19س
 الجسور من مظاهر العناية بـ :

 خط الطول الرئيسي يسمى:  25س

 جرينتش  ) أ ( الزراعة  ) أ (

 االستواء  )ب(  صناعة ال )ب( 

 الجدي )ج(  جارة الت )ج( 

 السرطان )د(  سياحة ال )د( 

 المناطق الزمنية على سطح الرض: يبلغ عدد  26س تعد صناعة السلحة من الصناعات: 20س

 منطقة 28 ) أ ( المعدنية  ) أ (

  منطقة 20 )ب(  الخزفية )ب( 

 منطقة 22 )ج(    الكيميائية )ج( 

 منطقة 24 )د(  الزجاجية  )د( 

 كل ما يحيط بنا من نجوم ومجرات ومخلوقات   21س
 حية: 

 : سرطاندرجة مدار ال  27س

  جنوباً   23,5ْ ) أ ( الكون ) أ (

  شماالً  23.5ْ )ب(  الشهب  )ب( 

  شماالً  66.5ْ )ج(  النيازك  )ج( 

  جنوباً   40ْ )د(  الكواكب  )د( 

 ال يشعر سكان الرض بحركتها بسبب:  28س يبلغ عدد كواكب المجموعة الشمسية:  22س

 كبر حجمها  ) أ ( خمسة  ) أ (

 ثقلها  )ب(  سبعة  )ب( 

 انتظام حركتها عدم  )ج(  ثمانية  )ج( 

 استدارتها  )د(  تسعة  )د( 

 تابع السئلة 



(3 ) 
 

 

 ً   : السئلة المقالية:ثالثا

 

   .اذكر أبرز عاملين لقيام الحضارات / 33س

1-  .................................................................................. . 

2-  ................................................................................... 

 

 

 ؟ ما السس التي قامت عليها الحضارة اإلسالمية / 34س

1-  ...................................................................................   

2-  .............................. ..................................................... 

3-  .................................................................................. 

4-  ................................................................................... 

 

 

 / دون على الشكل ما يأتي:  35س

 القطبي محور الرض  -أ

 محور الرض االستوائي. -ب

 

 قارات العالم مساحة:  كبرأ  31س سبب تعاقب الليل والنهار:  29س

 آسيا  ) أ (  دوران األرض حول الشمس  ) أ ( 

 أستراليا  )ب(   ميل محور األرض  )ب(  

 أوروبا  )ج(   دوران األرض حول نفسها  )ج(  

 إفريقيا  )د(   محور األرض ثبات ميل  )د(  

 يحدث الصيف في شمال الكرة الرضية عندما   30س
 تتعامد أشعة الشمس على: 

 يغطي الماء سطح الرض بنسبة:  32س

 %   71 ) أ ( مدار الجدي ) أ (

 % 73 )ب(  خط االستواء  )ب( 

 % 29 )ج(  الدائرة القطبية الشمالية )ج( 

 % 63 )د(  مدار السرطان )د( 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتهت السئلة  

 :   معلم المادة

 لي  ر الرحييوسف خض



(1) 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 تفاعل المجموعات البشرية مع البيئة  11س
 المحيطة بها: 

 أنشئت الدواوين في عهد الخليفة: 14س

 أبو بكر الصديق  ) أ (  الحضارة  ) أ (

 عمر بن الخطاب  )ب(  الوزارة  )ب(

 عثمان بن عفان   )ج(  القضاء  )ج(

 علي بن أبي طالب  )د(   التاريخ  )د( 

 أول من أدخل نظام الشرطة في اإلسالم:  15س سقطت إمبراطورية )الكلدانيين( على يد:   12س

 عمرو بن العاص  ) أ (  الفرس  ) أ (

 عمر بن الخطاب  )ب(  الرومان  )ب(

 معاوية بن أبي سفيان  )ج(  الصينيين  )ج(

 أبو بكر الصديق  )د(   األكاديون  )د( 

 العلم الذي يهتم ببيان معاني آيات القرآن الكريم  16س عرفت الكتابة )الهيروغليفية( في الحضارة:  13س
 هو علم: 

 الفقه  ) أ ( الصينية  ) أ (

 التفسير  )ب( الفرعونية  )ب(

 الحديث )ج( اإلسالمية  )ج(

 التاريخ  )د(  الرومانية  )د( 

 (     ) .شبه الجزيرة العربية مهد الحضارات ومنها انطلقت الهجرات 1س

 (     ) . استفاد المسلمون من علوم الحضارات السابقة في مختلف الجوانب 2س

 (  )   الراشدين. ظهرت العناية ببناء القصور في عصر الخلفاء  3س

 (  )   لم تكن للعرب معرفة بالتجارة قبل اإلسالم.  4س

 (  )   . وزارة التفويض أن ينفذ الوزير أوامر الخليفة فقط  5س

 (     ) تنتمي المجموعة الشمسية لمجرة درب التبانة.  6س

 (     ) كواكب المجموعة الشمسية جميعها ذات شكل كروي.  7س

 (  )   األرض متساوية. أبعاد   8س

 (     ) خطوط الطول عبارة عن أنصاف دوائر متساوية في الطول. 9س

 (  )   تتركز اليابسة في نصف الكرة األرضية الجنوبي.  10س

 المملكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة  

  مدرسة عبد هللا بن أبي السرح المتوسطة 

 متوسط الول األ :الصف

 المادة: الدراسات االجتماعية  

 هـ1444/   4التاريخ:   / 

 تانساعالزمن: 

 هـ 4144أسئلة اختبار الفصل الدراسي األول )الدور األول( لعام 

 _____________________________________________________ رقم الجلوس:  اسم الطالب: 

 : (32)( إلى 11من ) ثانياً: أسئلة االختيار من متعدد

 : ثم ظللها في ورقة اإلجابة اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يلي 

 

 تابع األسئلة 

 الصف: 

40 

 الخاطئة فيما يلي:ة عبارلل و) ب (الصحيحة  عبارة لل( أ  ) ظلل

 (: 01( إلى )1والخطأ من )صواب لأوالً: أسئلة ا
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 نموذج اإلجابة 



(2) 
 

 

 

 أكبر كواكب المجموعة الشمسية: 23س من أشهر علماء المسلمين في علم الفيزياء:  17س

 زحل ) أ (  أبو الريحان البيروني ) أ ( 

 المريخ  )ب(  جابر بن حيان  )ب( 

 المشتري )ج(  الخوارزمي محمد  )ج( 

 األرض  )د(   سيبويه  )د(  

 يبلغ عدد دوائر العرض:  24س اعتنى المسلمون ببناء القالع والحصون: 18س

 دائرة  120 ) أ ( لتكون عواصم للدول اإلسالمية  ) أ (

 دائرة  150 )ب( ألغراض اقتصادية  )ب(

 دائرة  180 )ج( ألغراض دينية  )ج(

 دائرة  360 )د(  لحماية حدود الدولة  )د( 

العناية بتوفير وسائل الري ببناء السدود وإقامة  19س
 الجسور من مظاهر العناية بـ : 

 خط الطول الرئيسي يسمى: 25س

 جرينتش  ) أ ( الزراعة  ) أ (

 االستواء  )ب( صناعة ال )ب(

 الجدي )ج( جارة الت )ج(

 السرطان  )د(  سياحةال )د( 

 يبلغ عدد المناطق الزمنية على سطح األرض:  26س تعد صناعة األسلحة من الصناعات:  20س

 منطقة  28 ) أ ( المعدنية  ) أ (

   منطقة 20 )ب( الخزفية  )ب(

 منطقة  22 )ج(   الكيميائية )ج(

 منطقة  24 )د(  الزجاجية  )د( 

 كل ما يحيط بنا من نجوم ومجرات ومخلوقات   21س
 حية:

 :سرطاندرجة مدار ال 27س

  جنوباً   23,5ْ ) أ ( الكون  ) أ (

  شماالً  23.5ْ )ب( الشهب )ب(

  شماالً   66.5ْ )ج( النيازك  )ج(

  جنوباً   40ْ )د(  الكواكب  )د( 

 يشعر سكان األرض بحركتها بسبب:ال  28س يبلغ عدد كواكب المجموعة الشمسية:  22س

 كبر حجمها  ) أ ( خمسة ) أ (

 ثقلها  )ب( سبعة )ب(

 عدم انتظام حركتها  )ج( ثمانية  )ج(

 استدارتها   )د(  تسعة )د( 

 تابع األسئلة 
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(3) 
 

 

 ً   : األسئلة المقالية:ثالثا

 

   .اذكر أبرز عاملين لقيام الحضارات / 33س

1- .................................................................................. . 

2-  ................................................................................... 

 

 

 ؟ عليها الحضارة اإلسالميةما األسس التي قامت / 34س

1- ...................................................................................   

2- ...................................................................................   

3-  .................................................................................. 

4-  ................................................................................... 

 

 

 / دون على الشكل ما يأتي: 35س

 محور األرض القطبي   -أ

 محور األرض االستوائي. -ب

 

 قارات العالم مساحة:   كبرأ 31س سبب تعاقب الليل والنهار: 29س

 آسيا  ) أ (  الشمس دوران األرض حول  ) أ ( 

 أستراليا  )ب(  ميل محور األرض  )ب( 

 أوروبا  )ج(  دوران األرض حول نفسها  )ج( 

 إفريقيا  )د(   ثبات ميل محور األرض  )د(  

 يحدث الصيف في شمال الكرة األرضية عندما   30س
 تتعامد أشعة الشمس على:  

 يغطي الماء سطح األرض بنسبة:  32س

 %   71 ) أ ( مدار الجدي ) أ (

 %  73 )ب( خط االستواء  )ب(

 %  29 )ج( الدائرة القطبية الشمالية  )ج(

 %  63 )د(  مدار السرطان  )د( 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 األسئلة انتهت 

1 

1 

1 

1 

 الموقع والتضاريس

 المناخ

 األساس الديني

 األساس اللغوي 

 األساس العلمي 

 األساس األخالقي 

8 

 القطبي 

 ستوائياال

2 
2 

4 
4 

2 
2 

 :  معلم المادة

 يوسف خضر الرحيلي  



(1 ) 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 )      (  .شبه الجزيرة العربية مهد الحضارات ومنها انطلقت الهجرات  1س

 )      (  عرفت الكتابة )الهيروغليفية( في الحضارة الصينية.  2س

 )      (  يعد األساس اللغوي هو األساس األول للحضارة اإلسالمية.  3س

 )      (  . استفاد المسلمون من علوم الحضارات السابقة في مختلف الجوانب  4س

 )      (  اعتنى المسلمون بعلم التاريخ الرتباطه بالعلوم الشرعية.  5س

 )      (  ارتبط الفن اإلسالمي بالدين ارتباطاً وثيقاً.  6س

 )      (  لم تكن للعرب معرفة بالتجارة قبل اإلسالم.  7س

 )      (  الكوكب جسم كروي صلب يشع ضوءاً   8س

 )      (  شكل األرض كامل االستدارة.  9س

 )      (  حركة األرض حول محورها تسمى بالحركة اليومية.  10س

 )      (  دوائر كاملة متوازية وغير متساوية في الطول. دوائر العرض عبارة عن  11س

 )      (  الشمالي. تتركز اليابسة في نصف الكرة األرضية  12س

 انتهى العصر الفرعوني على يد:  15س أول الشعوب التي سكنت جنوب العراق: 13س

 سومريون ال ) أ (  ألكاديون ا ) أ (

 لفرسا )ب(   الكلدانيون  )ب( 

 لرومانا )ج(   اآلشوريون  )ج( 

 عرب ال )د(   سومريون ال )د( 

 حضارة بالد الرافدين على ضفاف قامت  14س
   نهري: 

 من النظم السياسية في اإلسالم:  16س

 الوزارة ) أ (  دجلة والفرات ) أ (

 اإلمارة  )ب(   النيل البيض واألزرق  )ب( 

 الشرطة )ج(   األصفر ومنطقة اليانغتسي  )ج( 

 القضاء  )د(   سيحون وجيحون  )د( 

 المملكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم  

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة  

    مدرسة 

 متوسط  الول ال   :الصف 

 المادة: الدراسات االجتماعية  

 هـ 1444/  4التاريخ:   / 

 ساعتان الزمن:  

 هـ4144أسئلة اختبار الفصل الدراسي الول )الدور الول( لعام 

 __ ___ ___ ___ __________________________________________  رقم الجلوس: اسم الطالب: 

 : (40) ( إلى  31من ) ثانياً: أسئلة االختيار من متعدد

 : ثم ظللها في ورقة اإلجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يلي اختر اإلجابة  

 

 تابع السئلة 

 الصف:  

40 

 لعبارة الخاطئة فيما يلي:ل(  ب الصحيحة و) للعبارة( أ  ) ظلل

 (:16( إلى )1صواب والخطأ من )لأوالً: أسئلة ا
 

28 

١٢



(2 ) 
 

 

العناية بتوفير وسائل الري ببناء السدود وإقامة   23س تعني المعاونة في تحمل أعباء الحكم:  17س
 الجسور من مظاهر العناية بـ :

 الزراعة  ) أ (  الخالفة ) أ ( 

 صناعة ال )ب(   الوزارة )ب(  

 جارة الت )ج(   البيعة  )ج(  

 سياحة ال )د(   الدواوين )د(  

تحول الجيش اإلسالمي إلى جيش نظامي في عهد  18س
 الخليفة: 

 اعتنى المسلمون بـ ....... لنها المصدر الول  24س
 لغذاء اإلنسان: 

 المعادن  ) أ (  ثمان بن عفانع ) أ (

 التجارة  )ب(   لي بن أبي طالبع )ب( 

 الصناعة  )ج(   عمر بن الخطاب )ج( 

 الزراعة  )د(  أبو بكر الصديق  )د( 

 تعد صناعة الدوية من الصناعات: 25س من منجزات المسلمين في علم الرياضيات:  19س

 المعدنية  ) أ ( تنقية المعادن ) أ (

 الغذائية  )ب(  دراسة الضوء والصوت  )ب( 

   الكيميائية )ج(  اختراع الصفر  )ج( 

 الزجاجية  )د(  اكتشاف الكثافة  )د( 

 تنتمي مجموعتنا الشمسية لمجرة:  26س اللغة العربية: نقل العلوم من لغتها الصلية إلى  20س

 زهرة الشمس  ) أ ( الحضارة  ) أ (

 درب التبانة  )ب(  الفنون  )ب( 

 المذنب  )ج(  الترجمة  )ج( 

 العين )د(  العمارة  )د( 

 من أشهر المساجد التي بناها المسلمون .........  21س
 في دمشق:  

 الشمسية: يبلغ عدد كواكب المجموعة  27س

 خمسة  ) أ ( مسجد عقبة بن نافع  ) أ (

 سبعة  )ب(  المسجد األموي  )ب( 

 ثمانية  )ج(  المسجد األقصى  )ج( 

 تسعة  )د(  مسجد القبلتين  )د( 

 28س اعتنى المسلمون ببناء القالع والحصون:  22س
 

 أصغر كواكب المجموعة الشمسية: 

 زحل ) أ ( لتكون عواصم للدول اإلسالمية ) أ (

 عطارد  )ب(  ألغراض اقتصادية  )ب( 

 المشتري  )ج(  ألغراض دينية  )ج( 

 األرض )د(  لحماية حدود الدولة )د( 

 تابع السئلة 



(3 ) 
 

 

 

 ال يشعر سكان الرض بحركتها بسبب:  35س ترتيب الرض من حيث القرب من الشمس:  29س

 كبر حجمها  ) أ ( األول ) أ (

 ثقلها  )ب(  الثاني  )ب( 

 عدم انتظام حركتها  )ج(  الثالث  )ج( 

 استدارتها  )د(  الرابع )د( 

 أول رائد فضاء عربي مسلم صاحب السمو  30س
 الملكي المير ......... بن سلمان بن عبد العزيز: 

 سبب تعاقب الليل والنهار:  36س

 دوران األرض حول الشمس  ) أ ( تركي  ) أ (

 األرض ميل محور  )ب(  بندر  )ب( 

 دوران األرض حول نفسها  )ج(  سلطان  )ج( 

 ثبات ميل محور األرض  )د(  أحمد  )د( 

 الخط الوهمي المستقيم الواصل بين القطبين   31س
 والمار بمركز الرض يعرف بـ : 

 يحدث الشتاء في شمال الكرة الرضية عندما   37س
 تتعامد أشعة الشمس على: 

 مدار الجدي ) أ (  القطر القطبي  ) أ ( 

 خط االستواء  )ب(   خط االستواء  )ب(  

 الدائرة القطبية الشمالية )ج(   خط جرينتش  )ج(  

 مدار السرطان )د(   القطر االستوائي  )د(  

 أصغر قارات العالم مساحة:   38س عدد خطوط الطول:  32س

 آسيا  ) أ ( اً خط 90 ) أ (

 أستراليا  )ب(  اً خط 180 )ب( 

 أوروبا  )ج(  اً خط 270 )ج( 

 إفريقيا  )د(  اً خط 360 )د( 

 يغطي الماء سطح الرض بنسبة:  39س تفيد خطوط الطول في تحديد:  33س

 %   71 ) أ ( األقاليم المناخية  ) أ (

 % 73 )ب(  خط االستواء  )ب( 

 % 29 )ج(  الزمن )ج( 

 % 63 )د(  االرتفاع واالنخفاض  )د( 

 المحيطات مساحة: أكبر  40س درجة مدار الجدي:  34س

 المحيط الهندي  ) أ (  جنوباً   23,5ْ ) أ (

 المحيط الهادئ  )ب(   شماالً  23.5ْ )ب( 

 المحيط األطلسي  )ج(   شماالً  66.5ْ )ج( 

 المحيط الجنوبي  )د(   جنوباً   40ْ )د( 

 انتهت السئلة 
 :   معلم المادة

 يوسف خضر الرحيلي  


