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 أمام العبارة الخاطئة: ( Χ( أمام العبارة الصحيحة و )✓ضعي عالمة )أ(  : األول السؤال 

 

 

  اململكة العربية السعودية.

 

 

 

لعام الدراس ي ل( ثانيأسئلة االختبار النهائي )الفصل الدراس ي ال

 هـ 1444

 الدراسات االجتماعية  :املادة

 االبتدائي خامس  :الصف وزارة التعليم. 

 ه1444/   /             التاريخ: إدارة تعليم  

 :اليوم مكتب تعليم 

 3 عدد الصفحات: مدرسة  

 . ..................................................................................  الجلوس: رقم  . ..................................................................................  الطالب: اسم 

 رقم السؤال 
 الدرجة التي حصلت عليها الطالبة

 املدققة  املراجعة  املصححة 
 كتابة رقًما 

    فقط ال غير                  15 األول 

 فقط ال غير  15 الثاني

 غير فقط ال  10 الثالث 

 فقط ال غير   الرابع

 فقط ال غير   املجموع 

 (           )       . الحرات هي سطوح البية سوداء .1

 (           )       . رمال الربع الخالي هي أكبر صحراء رملية في وطني .2

 .  تقدم هيئة الهالل األحمر السعودي خدمات االسعاف .3
      (           ) 

 (           )       .  مؤسسات الدولة الحماية واألمن من وظائف   .4

 (           )       هضبة عسير ونجران هي أكبر الهضاب في وطني  .5

 (           )       . جبال أجا وسلمى من الجبال المنفردة  .6

 (           )       . يستخرج النفط في الربع الخالي   .7

 (           )       تعد المنطقة الشرقية من أغنى مناطق وطني بالنفط.  .8

 (           )       . من محافظات منطقة المدينة المنورة مدينة ينبع  .9

 (           )       . من أهمية موقع المملكة العربية السعودية أنه يحوي قبلة المسلمين .10

 (           )       جبال الحجاز هي أقل الجبال امتداداً وارتفاعاً.  .11

 (           )       والتنمية االجتماعية إيواء المسافرين من خدمات وزارة الموارد البشرية  .12

 (           )       المدن الطبية هي مستشفيات صغيرة.  .13
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 - يلي:  ( أعطي مثال واحد لكل مما ب)

   .................................................  في وطني الهضاب أهم من  -1

 .......................................   في وطنيلحرات اأهم من  -2
 

 

   اختاري اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية: :الثاني السؤال 

1 
 . يجري وادي الرمة في منطقة

 القصيم  الشمالية الحدود  جازان  

2 
 . يقع وطني على مسطح مائي هو  

 البحر األحمر  البحر المتوسط  الميت  البحر

3 
 يقع جبل أحد في : 

 المدينة المنورة  الرياض  مكة المكرمة 

4 
 يقع وادي حنيفة في : 

 الرياض  تبوك القصيم  

5 
 . منطقية غنية بالمعادن مثل الفوسفات  

 جازان  الباحة  الحدود الشمالية 

6 
 هي :  تعليم وزارة ال

 مؤسسة خاصة  مؤسسة تجارية  مؤسسة عامة 

7 
   جهاز يتولى المحافظة على األمن وتطبيق األنظمة : 

 المديرية العامة لحرس الحدود  المديرية العامة للجوازات  الشرطة

 يتكون وطني المملكة العربية السعودية من  :  8

 منطقة  20 منطقة 15 منطقة 13

 طويق في منطقة: تقع جبال   9

 الجنوب  الحجاز نجد 

 منطلق توحيد المملكة العربية السعودية منطقة : العاصمة وهي  10

 القصيم  تبوك الرياض 

 يحد وطني المملكة العربية السعودية من جهة الجنوب :  11

 الكويت والعراق االمارات   سلطنة عمان واليمن 

 من وظائف وزارة الداخلية  :  12

 افتتاح المدارس نقل المرضى  واالستقرار تحقيق األمن  

 منطقة رملية كبيرة على شكل قوس :  13

 رمال الدهناء  رمال النفود الكبير  رمال الربع الخالي 

 :    من أبرز المدن الطبية 14

 مدينة الملك سعود الطبية  المستشفى العام  المركز الصحي 

 :   ....................مقر منطقة القصيم هي مدينة  15

 بريدة  عرعر  جدة
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   أكملي الفراغات اآلتية بوضع الكلمات المساعدة في مكانها المناسب : أ (السؤال الثالث:

 ثلثي المسجد الحرام المرتفعات  وادي العقيق  الشعاب المرجانية  الخدمات الحكومية

 

 .........................................تعد الجبال والهضاب من  /1

 / يوجد في مكة المكرمة ...........................................2

 / ............................................ هي كائنات حية تتكون في المياه الضحلة وتحقق التوزان البيئي البحري. 3

 لمدينة المنورة.............. من أشهر أودية ا/ ..............................4

 / .......................................... هي األعمال التي تقوم الدولة من خالل مؤسساتها لمصلحة المجتمع وأفراد داخل الوطن.5

 ........................................ مساحة شبه الجزيرة العربية./ تشغل مساحة المملكة العربية السعودية 6

 

 

 

 : صنفي الجزر اآلتية وفق موقعها في الجدول التالي  : ب(

 
 جزيرة كران 

 
 جزيرة أم القماري 

 
 جزيرة جنا 

 
 جزر فرسان 

 

 

 

 

 تمت األسئلة

 وهللا الموفق ..  

 

 
 البحر األحمر 

 
 الخليج العربي
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 أمام العبارة الخاطئة: ( Χ( أمام العبارة الصحيحة و )✓ضعي عالمة )أ(  : األول السؤال 

 

 

  اململكة العربية السعودية.

 

 

 

لعام الدراس ي ل( ثانيأسئلة االختبار النهائي )الفصل الدراس ي ال

 هـ 1444

 الدراسات االجتماعية  :املادة

 االبتدائي خامس  :الصف وزارة التعليم. 

 ه1444/   /             التاريخ: إدارة تعليم  

 :اليوم مكتب تعليم 

 3 عدد الصفحات: مدرسة  

 . ..................................................................................  الجلوس: رقم  . ..................................................................................  الطالب: اسم 

 رقم السؤال 
 الدرجة التي حصلت عليها الطالبة

 املدققة  املراجعة  املصححة 
 كتابة رقًما 

    فقط ال غير                  15 األول 

 فقط ال غير  15 الثاني

 غير فقط ال  10 الثالث 

 فقط ال غير   الرابع

 فقط ال غير   املجموع 

 (         ✓)      . الحرات هي سطوح البية سوداء .1

 (          ✓)      . رمال الربع الخالي هي أكبر صحراء رملية في وطني .2

 (          ✓)      .  تقدم هيئة الهالل األحمر السعودي خدمات االسعاف .3

 (           ✓)    .  وظائف مؤسسات الدولة الحماية واألمن من   .4

 (         )       هضبة عسير ونجران هي أكبر الهضاب في وطني  .5

 (         ✓)      . جبال أجا وسلمى من الجبال المنفردة  .6

 (          ✓)      . يستخرج النفط في الربع الخالي   .7

 (         ✓)      تعد المنطقة الشرقية من أغنى مناطق وطني بالنفط.  .8

 (          ✓)      . من محافظات منطقة المدينة المنورة مدينة ينبع  .9

 (         ✓)      . من أهمية موقع المملكة العربية السعودية أنه يحوي قبلة المسلمين .10

 (         )       جبال الحجاز هي أقل الجبال امتداداً وارتفاعاً.  .11

 (         )       وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية إيواء المسافرين من خدمات  .12

 (           )       المدن الطبية هي مستشفيات صغيرة.  .13
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 - يلي:  ( أعطي مثال واحد لكل مما ب)

   .................................................  في وطني الهضاب أهم من  -1

 .......................................   في وطنيلحرات أهم امن  -2
 

 

   اختاري اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات التالية: :الثاني السؤال 

1 
 . يجري وادي الرمة في منطقة

 القصيم  الحدود الشمالية  جازان  

2 
 . يقع وطني على مسطح مائي هو  

 البحر األحمر  البحر المتوسط  الميت  البحر

3 
 يقع جبل أحد في : 

 المدينة المنورة  الرياض  مكة المكرمة 

4 
 يقع وادي حنيفة في : 

 الرياض  تبوك القصيم  

5 
 . منطقية غنية بالمعادن مثل الفوسفات  

 جازان  الباحة  الحدود الشمالية 

6 
 هي :  تعليم وزارة ال

 مؤسسة خاصة  مؤسسة تجارية  مؤسسة عامة 

7 
   جهاز يتولى المحافظة على األمن وتطبيق األنظمة : 

 المديرية العامة لحرس الحدود  المديرية العامة للجوازات  الشرطة

 يتكون وطني المملكة العربية السعودية من  :  8

 منطقة  20 منطقة 15 منطقة 13

 تقع جبال طويق في منطقة:  9

 الجنوب  الحجاز نجد 

 منطلق توحيد المملكة العربية السعودية منطقة :  العاصمة و  هي 10

 القصيم  تبوك الرياض 

 يحد وطني المملكة العربية السعودية من جهة الجنوب :  11

 الكويت والعراق االمارات   سلطنة عمان واليمن 

 من وظائف وزارة الداخلية  :  12

 افتتاح المدارس نقل المرضى  تحقيق األمن واالستقرار 

 منطقة رملية كبيرة على شكل قوس :  13

 رمال الدهناء  رمال النفود الكبير  رمال الربع الخالي 

 :    من أبرز المدن الطبية 14

 مدينة الملك سعود الطبية  المستشفى العام  المركز الصحي 

 :   مقر منطقة القصيم هي مدينة .................... 15

 بريدة  عرعر  جدة
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 هضبة عسير ونجران _ هضبة الصمانهضبة الحسمى _ هضبة نجد _ 

 البرك_ حرة الرخا _حرة كشب _ حرة خيبر _ حرة رهاط _ حرة واقم حرة 



 
3 

 

   أكملي الفراغات اآلتية بوضع الكلمات المساعدة في مكانها المناسب : أ (السؤال الثالث:

 ثلثي المسجد الحرام المرتفعات  وادي العقيق  الشعاب المرجانية  الخدمات الحكومية

 

 .........................................تعد الجبال والهضاب من  /1

 / يوجد في مكة المكرمة ...........................................2

 . / ............................................ هي كائنات حية تتكون في المياه الضحلة وتحقق التوزان البيئي البحري3

 لمدينة المنورة./ ........................................... من أشهر أودية ا4

 / .......................................... هي األعمال التي تقوم الدولة من خالل مؤسساتها لمصلحة المجتمع وأفراد داخل الوطن.5

 المملكة العربية السعودية ........................................ مساحة شبه الجزيرة العربية./ تشغل مساحة 6

 

 

 

 : صنفي الجزر اآلتية وفق موقعها في الجدول التالي  : ب(

 
 جزيرة كران 

 
 جزيرة أم القماري 

 
 جزيرة جنا 

 
 جزر فرسان 

 

 

 

 

 تمت األسئلة

 وهللا الموفق ..  

 

 
 البحر األحمر 

 
 الخليج العربي
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 المرتفعات 

 المسجد الحرام

 الشعاب المرجانية 

 وادي العقيق 

 الخدمات الحكومية

 ثلثي

 القماري جزيرة أم 

 جزر فرسان 

 جزيرة جنا 

 جزيرة كران 



 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 المملكة العربية السعودية
 

 

 
 هـ1444الفصل الدراسي الثاني 

 
 وزارة التعليم 

 
 المادة :الدراسات االجتماعية

 
 ........................إدارة تعليم 

 
 االبتدائي خامسالصف: ال

 
 ............................مدرسة 

 
 الزمن : ساعة

 

 الطالب   : ........................................................اسم 

 ........................................................ :  الجلوسرقم 

 

 كتابة رقما 
 

  15 السؤال األول:
 

 

 10 السؤال الثاني:
 

  

 9 السؤال الثالث:
 

  

 6 السؤال الرابع:
 

  

 40 المجموع     :
 

  

 توقيعه  اسم المصحح
 

 توقيعة  اسم المراجع
 

 توقيعه  دققاسم الم
 

 
 

 



 
 هـ1444)الدور األول( لعام  لثانيتبار نهاية الفصل الدراسي اخإ

 
 

 

  السؤال الثاني : إختر اإلجابة الصحيحة:

10 
 

 يجري وادي الرمة في منطقة : -1

 تبوك القصيم الباحة

 تقع جزر فرسان في: -2

 الخليج العربي البحر األحمر البحر المتوسط

 :هناك نوعان رئيسان للمؤسسات هما مؤسسات  -3

 وشراء بيع عامه وخاصة إنتاج واستهالك

 يقع جبل أحد في : -4

 المكرمهمكة  المدينة المنورة الدمام

 يقع وادي حنيفة في: -5

 نجران الرياض سكاكا

 :تقع في الجزء الغربي  من السعودية ومن خصائصها جمال طبيعتها وإعتدال مناخها  -6

 رابغ الخفجي الباحة

 : يتكون وطني المملكة العربية السعودية من  -7

 منطقة 50 منطقة 33 منطقة 13

 :السعودية وهي العاصمةوسط  المملكة العربية تقع  -8

 شرورة حفر الباطن الرياض

 ( أمام العبارة الخاطئة:Xأمام العبارة الصحيحة وعالمة )( √)السؤال األول: ضع عالمة 
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  الحماية واألمن من وظائف مؤسسات الدولة  1

  تقوم وزارة الداخلية بمهام سالمة الحجاج 2

    تقدم الدولة الحماية االجتماعية للمواطنين والمقيمين 3

  تقدم هيئة الهالل األحمر السعودي خدمات االسعاف 4

  جبال أجا وسلمى من الجبال المنفردة 5

  سوداءالحرات هي سطوح البيه  6

  رمال الربع الخالي هي أكبر صحراء رملية في وطني 7

  مكة المكرمة والمدينة المنورة فيهما المسجد الحرام والمسجد النبوي 8

  يحد المملكة العربية السعودية من جهة الغرب : البحر األحمر 9

  جبال الحجاز هي أقل الجبال امتدادا وارتفاعا 10

  هضبة في وطنيهضبة عسير هي أكبر  11

  رمال النفود الكبير تمتد على شكل قوس  12

  ال يعد الربع الخالي موطنا للحضارات القديمة   13

  إيواء المسافرين من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 14

   المدن الطبية هي مستشفيات صغيرة 15



 : من أبرز السدود في وطني -9

 السد العالي سد النهضة سد وادي نجران

 :  تحيط بوطني المملكة العربية السعودية حدود مشتركة مع دول عربية ومنها دولة -10

 الجزائر الصين الكويت
 

  الفراغات المناسبة :السؤال الثالث: ضع الكلمات التالية في 

9 
 

 

 غرب  -   الصمان  –  أمير  – بيشة   –  المنخفضات   – ثلثي  - البحر األحمر  -  المرتفعات  - الخليج العربي
 

 
1 

 
 ...........................تعد الجبال والهضاب من 

 
2 

 
 ......................................تعد األودية من 

 
3 

 
 مساحة المملكة العربية السعودية ..................... مساحة شبة الجزيرة العربية تشغل

 
4 

 
 ....... و.....................................ما ............................يطل وطني على مسطحين مائين ه

 
5 

 
 تنتشر الحرات في ............................... المملكة العربية السعودية 

 
6 

 
 شرق المملكة العربية السعودية  تقع هي هضبة صخرية.................. هضبة 

 
7 

 
 من أشهر األودية في وطني وادي .........................

 
8 

 
 .......................... المنطقةيرأس كل منطقة إدارية 

 

  المجموعة )أ( مايناسبها في المجموعة )ب( مستعينا " باألرقام"السؤال الرابع : إختر من 

6 
 

 المجموعة )ب( االرقام                                                       المجموعة )أ(
 

1 
 

 منطقة حائل  من المؤسسات الحكومية

2 
 

 الجنوب الغربي لقارة آسيا  شركة سيارات

3 
 

 هي األرض المرتفعة والمسطحة  من مهام وزارة الداخلية

4 
 

 تحقيق األمن  تشتهر بجبلي أجا وسلمى

5 
 

 مؤسسة خاصة  تقع المملكة العربية السعودية في

6 
 

 وزارة التعليم  الهضاب

 



 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 المملكة العربية السعودية
 

 

 
 هـ1444الفصل الدراسي الثاني 

 
 وزارة التعليم 

 
 المادة :الدراسات االجتماعية

 
 ........................إدارة تعليم 

 
 االبتدائي خامسالصف: ال

 
 ............................مدرسة 

 
 الزمن : ساعة

 

 الطالب   : ........................................................اسم 

 ........................................................ :  الجلوسرقم 

 

 كتابة رقما 
 

  15 السؤال األول:
 

 

 10 السؤال الثاني:
 

  

 9 السؤال الثالث:
 

  

 6 السؤال الرابع:
 

  

 40 المجموع     :
 

  

 توقيعه  اسم المصحح
 

 توقيعة  اسم المراجع
 

 توقيعه  دققاسم الم
 

 
 

 



 
 هـ1444)الدور األول( لعام  لثانيتبار نهاية الفصل الدراسي اخإ

 
 

 

  السؤال الثاني : إختر اإلجابة الصحيحة:

10 
 

 يجري وادي الرمة في منطقة : -1

 تبوك القصيم الباحة

 تقع جزر فرسان في: -2

 الخليج العربي البحر األحمر البحر المتوسط

 :هناك نوعان رئيسان للمؤسسات هما مؤسسات  -3

 وشراء بيع عامه وخاصة إنتاج واستهالك

 يقع جبل أحد في : -4

 المكرمهمكة  المدينة المنورة الدمام

 يقع وادي حنيفة في: -5

 نجران الرياض سكاكا

 :تقع في الجزء الغربي  من السعودية ومن خصائصها جمال طبيعتها وإعتدال مناخها  -6

 رابغ الخفجي الباحة

 : يتكون وطني المملكة العربية السعودية من  -7

 منطقة 50 منطقة 33 منطقة 13

 :السعودية وهي العاصمةوسط  المملكة العربية تقع  -8

 شرورة حفر الباطن الرياض

 ( أمام العبارة الخاطئة:Xأمام العبارة الصحيحة وعالمة )( √)السؤال األول: ضع عالمة 
 

 

15 
 

 

 √ الحماية واألمن من وظائف مؤسسات الدولة  1

 √ تقوم وزارة الداخلية بمهام سالمة الحجاج 2

 √   تقدم الدولة الحماية االجتماعية للمواطنين والمقيمين 3

 √ تقدم هيئة الهالل األحمر السعودي خدمات االسعاف 4

 √ جبال أجا وسلمى من الجبال المنفردة 5

 √ سوداءالحرات هي سطوح البيه  6

 √ رمال الربع الخالي هي أكبر صحراء رملية في وطني 7

 √ مكة المكرمة والمدينة المنورة فيهما المسجد الحرام والمسجد النبوي 8

 √ يحد المملكة العربية السعودية من جهة الغرب : البحر األحمر 9

 X جبال الحجاز هي أقل الجبال امتدادا وارتفاعا 10

 X هضبة في وطنيهضبة عسير هي أكبر  11
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 : من أبرز السدود في وطني -9

 السد العالي سد النهضة سد وادي نجران

 :  تحيط بوطني المملكة العربية السعودية حدود مشتركة مع دول عربية ومنها دولة -10

 الجزائر الصين الكويت
 

  الفراغات المناسبة :السؤال الثالث: ضع الكلمات التالية في 

9 
 

 

 غرب  -   الصمان  –  أمير  – بيشة   –  المنخفضات   – ثلثي  - البحر األحمر  -  المرتفعات  - الخليج العربي
 

 
1 

 
 المرتفعات  تعد الجبال والهضاب من 

 
2 

 
 المنخفضات تعد األودية من 

 
3 

 
 مساحة شبة الجزيرة العربية  ثلثي مساحة المملكة العربية السعودية  تشغل

 
4 

 
 الخليج العربي  و  البحر األحمر ما يطل وطني على مسطحين مائين ه

 
5 

 
 المملكة العربية السعودية     غرب  تنتشر الحرات في 

 
6 

 
 شرق المملكة العربية السعودية  تقع هي هضبة صخرية  الصمان هضبة 

 
7 

 
 بيشة   من أشهر األودية في وطني وادي 

 
8 

 
 المنطقة  أمــير  يرأس كل منطقة إدارية 

 

  المجموعة )أ( مايناسبها في المجموعة )ب( مستعينا " باألرقام"السؤال الرابع : إختر من 
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 المجموعة )ب( االرقام                                                       المجموعة )أ(
 

1 
 

 منطقة حائل 4 من المؤسسات الحكومية

2 
 

 الجنوب الغربي لقارة آسيا 5 شركة سيارات

3 
 

 هي األرض المرتفعة والمسطحة 6 من مهام وزارة الداخلية

4 
 

 تحقيق األمن 3 تشتهر بجبلي أجا وسلمى

5 
 

 مؤسسة خاصة 2 تقع المملكة العربية السعودية في

6 
 

 وزارة التعليم 1 الهضاب

 


