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

 
(   ). / من فروع الدراسات االجتماعية الرياضيات1  

(    ) .سرال/ البيعة هي المبايعة على الطاعة وتكون في 2  

(    ) .للحكم األساسي/ تقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية على النظام 3  

(    ) ./ المملكة العربية السعودية دولة اجنبية4  

(   ) ./ العلم السعودي لونه احمر في وسطه كلمة التوحيد5  

(   ) . / اليوم الوطني السعودي هو يوم توحيد المملكة العربية السعودية6  

(   )   ./ نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو نظام ملكي7  

(   )  .لسعودينية هي السمات والخصائص التي يتشارك فيها المجتمع ا/ الهوية الوط8  

(   ) ./ ينكس العلم السعودي مثل غيره من أعالم الدول األخرى9  

(    )  .خلةهما ن/ الشعار السعودي الرسمي هو سيفان متقاطعان وسط10  

 

 السؤال  الثاني:  

 اختر  اإلجابة الصحيحة: 

/ الهوية الوطنية ونظام الحكم من عناصر: 1  

الجغرافيا.( -.                            جالمواطنة -بالتاريخ.                 -أ)  

/ تقع المملكة العربية السعودية في:2  

نهاية( العالم. -ج                                 قلب -بوسط                    -)أ  
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/ الشخصيات واالحداث والزمن من عناصر:3  

االقتصاد.( -الجغرافيا.                          ج -ب                   التاريخ. -أ)  

/ الشخص الذي يدرس الماضي ويكتب عنه:  4  

ي.(السياس -.                            جالمؤرخ -بالجغرافي.                  -)أ  

/ يقع المسجد الحرام في:5  

الرياض.( -المدينة المنورة.                   ج -.             بمكة المكرمة -أ)  

/ هو النظام الذي يدار به الوطن: 6  

.(الوطن -.                           جالحكومة -بالمجتمع.                   -)أ  

/ الموقع والبيئة الحركة من عناصر:7  

.(الجغرافيا -جالتاريخ.                               -االقتصاد.                  ب -)أ  

/ لغة المملكة العربية السعودية: 8  

الفرنسية.( -ج                            العربية. -باإلنجليزية.                 -)أ  

النبوي في:  / يقع المسجد9  

مكة المكرمة.( -.                   جالمدينة المنورة -ب    الرياض.               -)أ  

/ هي الدراسات التي ترتبط باإلنسان وسلوكه واحتياجاته وعالقته بالبيئة والمجتمع 10

 والوطن:

ت االقتصادية.(الدراسا -.          جالدراسات االجتماعية -بالدراسات التاريخية.       -)أ  

الوطني السعودي:/ ماذا نعمل في اليوم 11  

ننكس العلم.( -ال نعمل شيء.             ج -.         بنشارك في االحتفاالت -أ)  

/ هو بقعة األرض التي ننتمي اليها ونفخر بها:12  

سبق.(جميع ما  -.                         جالوطن -بالحديقة.                       -)أ  

 


