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 هـ4111نعبو  نثبنياأسئهت اخخببر نهبيت انفصم اندراسي انًًهكـــــــــــــت انعربيــــــــــــت انسعوديــــــــــــــــت                                                

 انًــــــبدة: اندراسبث االجخًبعيــت .                                                                             .................... االدارة انعبيت نهخعهيى

 االبخدائــــــــي.      انسبدس انــصــــف:                                                                                        ................. يكخب

 ســـبعــــــت فقط انزيــــــن:                                                                                 ................. ابخدائيت

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 
 
 

 الملك خالد الملك فهد الملك فيصل الملك عبد هللا
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 تم اكتشاف النفط فً عهد الملك عبد العزٌز رحمه هللا فً مدٌنة  1 

 مكة المكرمة ج حائل ب الدمام أ

   تمت أكبر توسعة فً تارٌخ الحرمٌن الشرٌفٌن فً عهد الملك  2

 سعود ج فٌصل ب فهد أ

 ولد الملك سعود بن عبد العزٌز رحمه هللا فً  3

 مصر ج العراق ب الكوٌت أ

  أنشئ مشروع الري والصرف فً االحساء فً عهد الملك  4

 عبد هللا ج فهد ب فٌصل أ

  انشئت جامعة أم القرى فً عهد الملك  5

 عبد العزٌز ج فٌصل ب خالد أ

 أصدر الملك عبد العزٌز مرسوماً ملكٌاً بتسمٌة الوطن باسم المملكة العربٌة السعودٌة عام 6

 هـ 1351 ج هـ 1353 ب هـ 1351 أ

 ............ الصناعٌتٌن أسس الملك خالد بن عبد العزٌز الهٌئة الملكٌة لمدٌنتً 1

 جدة ورابػ ج الرٌاض والخرج  ب  وٌنبع الجبٌل أ

 ولد الملك خالد بن عبد العزٌز رحمه هللا فً مدٌنة 8

 جدة ج الدمام ب الرٌاض أ

 أستمر كفاح الملك عبد العزٌز فً توحٌد المملكة حوالً  9

 عاماً  43 ج عاماً  32 ب عاماً  31 أ

 أنشأ خادم الحرمٌن الملك سلمان المركز العالمً لمكافحة التطرف وهو  10

 اعتدال ج انتماء ب احسان أ

 (               )            رقى انجهوس   . ......................................................................................................................................................................اســى انطبنـب :

                       درجت ..................................اندرجت كخببت:                        . ...................انخوقيع:  ..………………:انًراجع                        . ....................انخوقيع:  ……………:انًصحح 

 :بوضع دائرة حولها ٌلً ماحٌحة فٌالص اتاإلجاب اختر/  السؤال األول

 األولوٌةرتب تولً ملوك المملكة العربٌة السعودٌة الحكم على حسب  / الثانًالسؤال 

 انظر خلف الورقة
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 ----انخهج األسئهت  ----

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 بعد اكتشاف النفط .1 .)            (
ً
 تطورت البالد اقتصاديا

ي  اسم نيوم  .2 .)            (
 ( ) المستقبل الجديد يعن 

داد الرياض عىل يد الملك عبد العزيز عام  .3 .)            (  ـه  3531تم استر

يفي   الملك سلمان رؤية   .4 .)            (  ـه 3651عام  4252اطلق خادم الحرمي   الشر

يفي   الملك سلمان بن عبد العزيز عام  .5 .)            (  هـ3576ولد خادم الحرمي   الشر

ي  .6 .)            (
 
اعات ف ة الخالفات والت    بعد انتهاء الدولة السعودية الثانية كتر

ي من ركائز رؤية   .1 .)            (  4252العمق االسالمي والعرب 

ي الرياض  3415ولد الملك عبد العزيز آل سعود عام   .8 .)            (
 
  ـه ف

ي بريطانيا  .9 .)            (
 
ي الملك سعود رحمه هللا ف

 
  توف

 مجاالت برنامج خدمة ضيوف الرحمن الطلبة لمهن المستقبلمن   .44 .)            (

ً  11 المدن السعودٌة الدٌن والحكمة توطٌن البادٌة  1436 المدٌنة المنورة  عاما

 .......................................................……  ين أهى أعًبل انًهك عبد انعزيز رحًه هللا  .1

 .  .…….….........................…….......................حوفي انًهك عبد هللا رحًه هللا عبو  .2

 ........................... ...........……....................   ين أهى صفبث انًهك عبد انعزيز رحًه هللا  .3

 .. ……….…...................................................……  أنشئ يجًع انًهك فهد نطببعت انًصحف في  .4

 ..….……...…..........................................……ححسين  0404ين أهداف رؤيت انًًهكت  .5

 . ……......................................................……     داو حكى انًهك فيصم رحًه هللا  .6

 

 :ةحصحٌال ؼٌرأمام العبارات )×( أمام العبارات الصحٌحة وعالمة )√( ضع عالمة  /الثالث السؤال 

 اإلجابات الصحٌحة فٌما ٌلً: 2030

 

44 

  :ضع الكلمات الموجودة فً الجدول التالً فً الفراغ المناسب/  رابعالسؤال ال

6 



 

 هـ 1444لعام  لثانياأسئلة اختبار نهاية الفصل الدراسي المملكـــــــــــــة العربيــــــــــــة السعوديــــــــــــــــة                                                

 المــــــادة: الدراسات االجتماعيــة .                                                             االدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة                 

 االبتدائــــــــي.      السادس الــصــــف:                                                                                        ................. مكتب

 ســـاعــــــة فقط الزمــــــن:                                                                                 ................. ابتدائية

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 
 
 

 الملك خالد  الملك فهد  الملك فيصل  الملك عبد للا 

 

 الملك فيصل  ـ  1

 الملك خالد  ـ  2

 الملك فهد  ـ . 3

 الملك عبدللا  ـ  4
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  تم اكتشاف النفط في عهد الملك عبد العزيز رحمه هللا في مدينة  1

 مكة المكرمة  ج حائل  ب الدمام أ

   ة في تاريخ الحرمين الشريفين في عهد الملك تمت أكبر توسع 2

 سعود ج فيصل  ب فهد  أ

 د بن عبد العزيز رحمه هللا في ولد الملك سعو 3

 مصر ج العراق ب لكويتا أ

  الصرف في االحساء في عهد الملك أنشئ مشروع الري و 4

 عبد هللا ج فهد  ب فيصل  أ

  قرى في عهد الملك انشئت جامعة أم ال 5

 عبد العزيز  ج فيصل  ب خالد  أ

 عزيز مرسوماً ملكياً بتسمية الوطن باسم المملكة العربية السعودية عامأصدر الملك عبد ال 6

 هـ 1357 ج هـ 1353 ب هـ 1351 أ

 ............ الصناعيتين عبد العزيز الهيئة الملكية لمدينتي أسس الملك خالد بن 7

 ورابغ جدة  ج الرياض والخرج   ب   وينبع الجبيل أ

 عبد العزيز رحمه هللا في مدينة ولد الملك خالد بن 8

 جدة  ج الدمام ب الرياض  أ

 عبد العزيز في توحيد المملكة حوالي أستمر كفاح الملك  9

 عاماً  43 ج عاماً  32 ب عاماً  31 أ

 الملك سلمان المركز العالمي لمكافحة التطرف وهو أنشأ خادم الحرمين  10

 اعتدال ج انتماء ب احسان أ

 (               )            رقم الجلوس   . ......................................................................................................................................................................اســم الطالـب :

                       درجة ..................................الدرجة كتابة:                        . ...................التوقيع:  ..………………:المراجع                         . ....................التوقيع:  ……………:المصحح 

 : بوضع دائرة حولها يلي ماحيحة في الص اتاإلجاب اختر/  السؤال األول

 رتب تولي ملوك المملكة العربية السعودية الحكم على حسب األولوية  / الثانيالسؤال 

 انظر خلف الورقة 
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 معلم المادة :                                                                                                                         

 ----انتهت األسئلة  ----

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 بعد اكتشاف النفط .1 . (             صح)
ً
 تطورت البالد اقتصاديا

ي   اسم نيوم  .2 . (            صح) 
 ( ) المستقبل الجديد يعن 

داد الرياض عىل يد الملك عبد العزيز عام  .3 . (           صح)    ـه   1319تم استر

يفي   الملك سلمان رؤية   .4 . (           صح)    ـه 1437عام  2030اطلق خادم الحرمي   الشر

يفي   الملك سلمان بن عبد العزيز عام  .5 . (            صح)   هـ 1354ولد خادم الحرمي   الشر

ة  .6 . (            صح)  ي بعد انتهاء الدولة السعودية الثانية كتر
 
اعات ف  الخالفات والت  

ي من ركائز رؤية   .7 . (           صح)    2030العمق االسالمي والعرب 

ي الرياض  1293ولد الملك عبد العزيز آل سعود عام   .8 . (            صح) 
 
  ـه ف

ي   .9 . (         خطأ)   
 
ي الملك سعود رحمه هللا ف

 
  بريطانيا توف

 من مجاالت برنامج خدمة ضيوف الرحمن الطلبة لمهن المستقبل  .10 . (           خطأ) 

ً  11 المدن السعودية  الدين والحكمة توطين البادية    1436 المدينة المنورة   عاما

 توطين الباديه  من أهم أعمال الملك عبد العزيز رحمه هللا .1

 .  1436 توفي الملك عبد هللا رحمه هللا عام .2

 .    الدين والحكمهمن أهم صفات الملك عبد العزيز رحمه هللا  .3

 . المدينة المنورة أنشئ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في  .4

 المدن السعودية  تحسين  2030من أهداف رؤية المملكة  .5

 . عاما 11   دام حكم الملك فيصل رحمه هللا  .6

 

  :ةحصحيال غيرضع عالمة )√( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارات  /الثالث السؤال 

 اإلجابات الصحيحة فيما يلي:  2030
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  :ضع الكلمات الموجودة في الجدول التالي في الفراغ المناسب /  رابعالسؤال ال 

6 



 3من  1الصفحة 

 

 

 
 : الخاطئةامام العبارة (  x( امام العبارة الصحيحة وعالمة )    √ عالمة )    ي ضع السؤال األول:  

 

 (    )                                                 . هـ 1293ولد الملك عبدالعزيز  في الرياض عام  -1

 (      )                            مواجهة جائحة فايروس كورونامن أبرز إنجازات الملك سلمان   -2

 (     )                            .  برنامج خدمة ضيوف الرحمن  2030من برامج تحقيق رؤية  -3

 (     )                 .    من أسس برنامج جودة الحياة تحسين مستوى العيش ونمط الحياة من   -4

 (    )                                                            . تطورت البالد اقتصادياً بعد اكتشاف النفط -5

 (      )                                                               .  ولد الملك فيصل  في المدينة المنورة -6

 (      )      . هـ1430تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم سنة   -7

 (    )                                       شرق المملكة العربية السعودية المستقبلية   تقع مدينة نيوم  -8

   (    )                                          .        1390في جدة عام  عبدالعزيزولد الملك فهد بن  -9

 (     )                       .         بن عبدالعزيز أنشئت جامعة أم القرى في عهد الملك عبدهللا - 10

 (        .     )   العملاالنضباط في الوقت والدقة في عرف عن الملك سلمان بن عبدالعزيز  - 11

 (       )           .           الحرمين الشريفين اهو أن فيه للسعوديةالعمق اإلسالمي والعربي  - 12

 (      )                   .    أدى اكتشاف النفط إلى تحضر المملكة العربية السعودية وتطورها - 13

 (        )               .     عبدالعزيز انشاء ميناء جدة اإلسالميإنجازات الملك فيصل بن من  - 14

 (      )         مكانة الموقع الجغرافي االستراتيجي لوطني 2030من ركائز رؤية المملكة  - 15

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 مبنطقة إدارة التعليم 

 مدرسة 

 

 هـ8/1444/     التاريخ :   

 اجتماعياتاملادة :      

 ابتدائي سادسال الصف :

 ةساعالزمن :

  رقم اجللوس ........................................................................................................../   ةاسم الطالب

 هـــــ1444للعام الدراسي :   الدور األول ثانيالدراسي الأسئلة اختبار الفصل 

 الدرجة

 رقمًا

 الدرجة 

 كتابة

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

 ........ 

 درجة فقط

اسم 

 املصححة

اسم  التوقيع 

 املراجعة

اسم  التوقيع 

 املدققة

 التوقيع
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 3من  2الصفحة 

 

 : مما يأتياإلجابة الصحيحة  اري:اخت نيالثا السؤال 
 :    في اكتشف أول بئر منتجة للنفط في المملكة العربية السعودية  -1

 جدة  - جـ                                   الدمام - ب                               الرياض  - أ

 

 :   دام حكم الملك سعود بن عبدالعزيز -2

 إثنتي عشر - جـ                     إحدى عشر سنة  - ب                   خمس عشر سنة  - أ

 

 :       من أبرز إنجازاته ) عاصفة الحزم ( -3

 الملك عبدهللا بن عبدالعزيز  - جـ         الملك سلمان بن عبدالعزيز - ب          الملك فهد بن عبدالعزيز –أ 

 

 :   السعودية ( في عامأصدر الملك عبدالعزيز مرسوماً ملكياً بتسمية الوطن ) المملكة العربية   -4

 هـ 1360 - جـ                              هـ 1351 ب                             هـ1345  - أ

 

 :     بعد انتهاء الدولة السعودية الثانية كانت األوضاع األمنية تتسم بــــ -5

 الراحة ورغد العيش  - جـ          سيطرة الظلم وشيوع الفقر - ب                      األمن واألمان  - أ

 

 :      في عام  2030أعلنت رؤية المملكة العربية السعودية  -6

 هـ 1440 - جـ                               هـ1433 - ب                            هـ1437 - أ

 

 :     توفي الملك سعود بن عبدالعزيز في دولة -7

 مصر - جـ                                    الصين  - ب                              اليونان - أ

 

 :   من أبرز إنجازات الملك عبدالعزيز  -8

 فتتح محطة التلفزيون بالرياض ا  - جـ             مشروع نيوم  - ب                    توطين البادية  - أ

 

 :     ولد الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة  -9

 الدمام  - جـ                                      مكة  - ب                            الرياض  - أ

 

 :  قطار المشاعر من أبرز إنجازات   - 10

 الملك خالد بن عبدالعزيز - ج        الملك فهد بن عبدالعزيز –ب        ملك عبدهللا بن عبدالعزيزال - أ

 

 :   وصل عدد الوزارات في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز إلى   - 11

 عشرون وزارة  –ج                     عشر وزارات –ب                        ثالثون وزارة  - أ

 

 : والذي يُعنى بتعزيز دور القطاع الخاص  2030هو أحد برامج رؤية  - 12

 برنامج التخصيص  –ج                   برنامج اإلسكان –ب                برنامج جودة الحياة  - أ

 

 :  أنشئت كلية الشريعة في مكة المكرمة في عهد  – 13

 

 الملك عبدالعزيز   - ج     عبدهللا بن عبدالعزيزالملك  –ب           الملك فهد بن عبدالعزيز   - أ

 

 : مقر إقامة التحالف اإلسالمي العسكري لمكافحة اإلرهاب  - 14

 الرياض  - ج                                الدمام  - ب                                 الطائف - أ

 : قضى الملك عبدالعزيز لتوحيد المملكة العربية السعودية  - 15

 سنة   32 –ج                              سنة  15 - ب                              سنوات 10 -أ
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 3من  3الصفحة 

 

اسم كل ملك من ملوك السعودية يف العامود ) أ ( باملشروع الذي    ي ضع   أ/-السؤال الثالث:
 اجنزه يف العامود  ) ب ( باستعمال األرقام  : 

 

 العمود ) ب (   العمود ) أ ( 

 تأسيس الهيئة الملكية لمدينتي الجبيل وينبع  ( الملك سعود بن عبدالعزيز  1) 

 الجمرات إنشاء منشأة   ( الملك فيصل بن عبدالعزيز 2) 

 إنشاء مجمع لطباعة المصحف الشريف  ( الملك فهد بن عبدالعزيز 3) 

 إنشاء مشروع الري والصرف  ( الملك عبدهللا بن عبدالعزيز  4) 

 إنشاء أول جامعة في المملكة العربية السعودية    ( الملك خالد بن عبدالعزيز5 )

 

 
 املناسبة : الكلمات التالية يف الفراغات  ي  ضع   ب/ 

 
 

 
 

 يعد الملك .......................... رائد النهضة التعليمية الحديثة  (1

 

 ...........................توفي الملك عبدهللا بن عبدالعزيز عام  (2

 

 ............................ هي خطة مستقبلية للطموحات واألهداف التي نريد تحقيقها  (3

 

 برنامج ................................. 2030من برامج تحقيق رؤية المملكة  (4

 

 ........................... من مجاالت برنامج تنمية القدرات البشرية  تحضير الطلبة لمهن  (5
 

 
 

 ..  بالتوفيق والسداد    نمع متنياتي لك انتهت األسئلة ..

 

10 

 

 الرؤية  -االسكان    –فهد بن عبدالعزيز  -التخطيط السليم   -المستقبل   -هـ  1436
 

000 



 

 
 :  اخلاطئةامام العبارة  (    x( امام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضع عالمة ) السؤال األول: 

 

 (   √)                                               . هـ 1293الملك عبدالعزيز  في الرياض عام ولد  -1

 (    √)                            مواجهة جائحة فايروس كورونامن أبرز إنجازات الملك سلمان   -2

 (    √)                             .   برنامج خدمة ضيوف الرحمن  2030من برامج تحقيق رؤية   -3

 (   √ )                .    من أسس برنامج جودة الحياة تحسين مستوى العيش ونمط الحياة من    -4

 (   √)                                                          . تطورت البالد اقتصادياً بعد اكتشاف النفط -5

 (   X)                                                                 .  ولد الملك فيصل  في المدينة المنورة -6

 (    X)     . هـ1430تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم سنة   -7

 (    X)                                     شرق المملكة العربية السعودية  المستقبلية  تقع مدينة نيوم  -8

   ( X)                                          .          1390في جدة عام   ولد الملك فهد بن عبدالعزيز -9

 (  X )                        .          بن عبدالعزيز أنشئت جامعة أم القرى في عهد الملك عبدللا   -10

 (    √.     )    االنضباط في الوقت والدقة في العملعرف عن الملك سلمان بن عبدالعزيز  -11

 (   √ )            .           الحرمين الشريفين  اهو أن فيه للسعوديةالعمق اإلسالمي والعربي   -12

 (    √)                     .     المملكة العربية السعودية وتطورهاأدى اكتشاف النفط إلى تحضر   -13

 (   √)                   .     إنجازات الملك فيصل بن عبدالعزيز انشاء ميناء جدة اإلسالميمن  -14

 (   √ )           مكانة الموقع الجغرافي االستراتيجي لوطني 2030من ركائز رؤية المملكة  -15

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 مبنطقة إدارة التعليم 

 

 مدرسة 

 

 هـ8/1444/     التاريخ :   

 اجتماعياتاملادة :      

 ابتدائي سادسال الصف :

 ةساعالزمن :

  رقم اجللوس منوذج إجابة

 هـــــ1444للعام الدراسي :   األولالدور  ثانيالدراسي الأسئلة اختبار الفصل 

 الدرجة

 رقمًا

 الدرجة 

 كتابة
 ......................... 

 درجة فقط

 التوقيع  اسم املراجع التوقيع  اسم املصحح
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باملشروع  ) أ (    سم كل ملك من ملوك السعودية يف العامود ا ضع     -:الثالسؤال الث
 :   ستعمال األرقام  با   ) ب (   الذي اجنزه يف العامود  

 

 العمود ) ب (   العمود ) أ ( 

 تأسيس الهيئة الملكية لمدينتي الجبيل وينبع  5 ملك سعود بن عبدالعزيز ال(   1) 

 إنشاء منشأة الجمرات  4 عبدالعزيز ملك فيصل بن ال(   2) 

 إنشاء مجمع لطباعة المصحف الشريف  3 ملك فهد بن عبدالعزيز ال(   3) 

 إنشاء مشروع الري والصرف  2 ملك عبدللا بن عبدالعزيز ال(   4) 

 إنشاء أول جامعة في المملكة العربية السعودية   1 ملك خالد بن عبدالعزيز ال( 5 )

 

 
 ضع الكلمات التالية يف الفراغات املناسبة :    -:رابعلسؤال الا

 
 

 
 

 رائد النهضة التعليمية الحديثة  فهد بن عبدالعزيزيعد الملك  (1

 

 هـ  1436توفي الملك عبدللا بن عبدالعزيز عام  (2

 

 هي خطة مستقبلية للطموحات واألهداف التي نريد تحقيقها  الرؤية (3

 

 االسكان برنامج  2030من برامج تحقيق رؤية المملكة  (4

 

 المستقبل من مجاالت برنامج تنمية القدرات البشرية  تحضير الطلبة لمهن  (5
 

 
 

 ..  بالتوفيق والسداد   مع متنياتي لكم انتهت األسئلة ..

 

5 

 

5 

 

 الرؤية   - االسكان    –فهد بن عبدالعزيز   -المستقبل   -هـ  1436
 

000 



 :   مما يأتي :اخرت اإلجابة الصحيحة   نيالثاالسؤال 
 :    في اكتشف أول بئر منتجة للنفط في المملكة العربية السعودية  -1

 جدة  -جـ                                   الدمام -ب                               الرياض -أ

 

 :   عبدالعزيزدام حكم الملك سعود بن  -2

 إثنتي عشر -جـ                     إحدى عشر سنة -ب                    خمس عشر سنة  -أ

 

 :      من أبرز إنجازاته ) عاصفة الحزم ( -3

 الملك عبدهللا بن عبدالعزيز  -جـ        الملك سلمان بن عبدالعزيز -ب           الملك فهد بن عبدالعزيز  –أ 

 

 :  عبدالعزيز مرسوماً ملكياً بتسمية الوطن ) المملكة العربية السعودية ( في عامأصدر الملك  -4

 هـ 1360 -جـ                               هـ 1351 ب                               هـ1345  -أ

 

 :   بعد انتهاء الدولة السعودية الثانية كانت األوضاع األمنية تتسم بــــ -5

 الراحة ورغد العيش  -جـ         سيطرة الظلم وشيوع الفقر -ب                        واألماناألمن   -أ

 

 :      في عام  2030أعلنت رؤية المملكة العربية السعودية  -6

 هـ 1440 -جـ                               هـ1433 -ب                            هـ1437 -أ

 

 :    عبدالعزيز في دولةتوفي الملك سعود بن  -7

 مصر -جـ                                     الصين -ب                               اليونان -أ

 

 :  من أبرز إنجازات الملك عبدالعزيز  -8

 فتتح محطة التلفزيون بالرياض ا -جـ             مشروع نيوم  -ب                     توطين البادية -أ

 

 :   ولد الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة  -9

 الدمام  -جـ                                       مكة  -ب                            الرياض -أ

 

 : قطار المشاعر من أبرز إنجازات   -10

 الملك خالد بن عبدالعزيز  -ج        الملك فهد بن عبدالعزيز –ب        ملك عبدهللا بن عبدالعزيزال -أ

 

 :  وصل عدد الوزارات في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز إلى   -11

 عشرون وزارة  –ج                      عشر وزارات –ب                         ثالثون وزارة  -أ

 

 :  والذي يُعنى بتعزيز دور القطاع الخاص   2030هو أحد برامج رؤية   -12

 برنامج التخصيص –ج                   برنامج اإلسكان –ب                برنامج جودة الحياة  -أ

 

 :   أنشئت كلية الشريعة في مكة المكرمة في عهد  – 13

 

 الملك عبدالعزيز  -ج     عبدهللا بن عبدالعزيزالملك  –ب           الملك فهد بن عبدالعزيز   -أ

 

 :  مقر إقامة التحالف اإلسالمي العسكري لمكافحة اإلرهاب   -14

 الرياض -ج                                 الدمام  -ب                                 الطائف -أ

 :  قضى الملك عبدالعزيز لتوحيد المملكة العربية السعودية  -15

   سنة 32 –ج                               سنة 15 -ب                                سنوات 10 -أ
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