المملكة العربٌة السعودٌة
وزارة التعلٌم
اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم
بمحافظة جدة

الفصل الدراسي األول – الفترة األولى
العام الدراسً  1441 - 1442هـ

البٌان النموذجٌة

بنك األسئلة لمادة :الدراسات االجتماعٌة والوطنٌة

المعلمة

رباب هوساوي

المرحلة

المتوسطة

الصف

ثالث متوسط

المادة

الدراسات االجتماعٌة
والمواطنة

الوحدة

األولى –الثانٌة

 ]1اختاري اإلجابة الصحيحة :
مجموعة من القواعد العامة التً تنظم شٌئا ً محدداً تسمى بـ
1

2

(أ) النظام

(ب) القواعد

(د) التطور

(جـ) األسس

صدر فً عهد الملك عبد العزٌز أكثر من  -----------------نظاما ً إدارٌا ً متعلق بالجوانب التنفٌذٌة و التنظٌمٌة للدولة .
(أ) 252

(ب) 251

(د) 253

(جـ) 252

الجهة الوطنٌة التً تعتنً بتوثٌق األنظمة السعودٌة
3

4

5

(د) مجلس الوزراء

(جـ) المركز الوطنً
(ب) المجلس األعلى
(أ ) هٌئة البٌعة
للمحفوظات
مجموعة من القواعد العامة التً تبٌن شكل الدولة وتكوٌن السلطات واختصاصاتها والعالقات بٌنها تسمى بـ
(أ) سلطات الدولة

(ب) الحقوق والواجبات

(جـ) مقومات المجتمع
السعودي

(د)النظام األساسً للحكم

علم الدولة فً المملكة العربٌة السعودٌة لونه
(أ) أزرق

(ب) أحمر

(د) بنً

(جـ) أخضر

أسس مجلس الوكالء عام 1351هـ فً عهد الملك
6

7

8

9

(أ) عبد العزٌز بن عبد الرحمن (ب) سعود بن عبد العزٌز
ٌرحمه هللا
ٌرحمه هللا
اختصاصات مجلس الوزراء

(جـ) فٌصل بن عبد العزٌز
ٌرحمه هللا

(د) خالد بن عبد العزٌز
ٌرحمه هللا

(ب) إقرار المٌزانٌة العامة
(أ) مناقشة الخطة العامة
للدولة
للتنمٌة
تمثل الجهاز االستشاري لمجلس الوزراء

(جـ) دراسة األنظمة واللوائح
والمعاهدات

(د) مناقشة التقارٌر
السنوٌة

(ب) األمانة العامة لمجلس
(أ)دٌوان مجلس الوزراء
الوزراء
صدر أول مجلس للشورى ٌضم أعضاء مفرغٌن عام

(جـ) مجلس الشؤون
االقتصادٌة

(د)هٌئة الخبراء

(أ)1346

(جـ)1348

(ب)1347

(د)1349

صدر األمر الملكً باختٌار ثالثٌن امرأة سعودٌة لعضوٌة المجلس
12

(أ)1431

(جـ)1433

(ب)1432

(د) 1434

 1من 2
ن م  /م م )7 1432122-21( 24/

اختصاصات مجلس الشورى
11

12

13

(ب) رسم السٌاسة الداخلٌة
(أ) مناقشة الخطة العامة
والخارجٌة
للتنمٌة
األساس التارٌخً للمملكة العربٌة السعودٌة
(أ)حماٌة الدولة للعقٌدة

(ب) أرضها قبلة للمسلمٌن

(جـ) اإلشراف على تنفٌذ
القرارات

(د) احداث المصالح العامة
وترتٌبها

(جـ)بٌعة شرعٌة

(د) لغتها عربٌة

وحدت المملكة العربٌة السعودٌة عام
(أ ) 1352

(جـ) 1352

(ب) 1351

(د)1353

 ]2ضعً عالمة (صح ) نهاٌة العبارة الصحٌحة وعالمة (خطأ ) نهاٌة العبارة الخاطئة فٌما ٌلً :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

المملكة العربٌة السعودٌة مهبط الوحً وقبلة للمسلمٌن .
تمنح األوسمة السعودٌة بأوامر من مجلس الشورى .
من أسس المملكة العربٌة السعودٌة الدٌنٌة استغالل الموارد الطبٌعٌة بحكمة .
من مصادر قوة المملكة العربٌة السعودٌة أنها دولة اسالمٌة .
من اختصاصات مجلس المناطق دراسة احتٌاجات المنطقة .
ٌعقد مجلس الشورى جلسته كل شهر أربعة مرات .
نظام الحكم فً المملكة العربٌة السعودٌة ملكً .
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ]3ما الذي ٌستند إلٌه الحكم فً المملكة العربٌة السعودٌة .
*------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------]4ما أبرز المنجزات الحضارٌة للمملكة العربٌة السعودٌة .
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ن م  /م م )7 1432122-21( 24/
 2من 2

المملكة العربية السعودية

الفصل الدراسي األول – الفترة الثانية
العام الدراسي  1441 - 1444هـ

وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتربية والتعليم
بمحافظة جدة

المعلمة

رباب هوساوي

المرحلة

المتوسطة

الصف

ثالث متوسط

المادة

الدراسات االجتماعية
والمواطنة

الوحدة

الثالثة والرابعة

البيان النموذجية

بنك األسئلة لمادة :الدراسات االجتماعية والوطنية
 ]1اختاري اإلجابة الصحيحة :
لكي تتحمل المسؤولية يجب عليك ِ :
1

2

(أ) قبول النقد الموضوعي

(ب) الخمول أثناء العمل

(جـ) االعتماد على النفس فقط

(د) التأخير في إنجاز المهام

المشاركة في برامج تطوير القدرات تندرج ضمن المسؤولية
(أ) اجتماعية

(جـ)شخصية

(ب) وطنية

(د) تنموية

فؤائد االنتماء والوالء للوطن :
3

(أ ) تأمين االستقرار المجتمعي (ب) الحكم بالعدل والشورى

(جـ) حماية حقوق اإلنسان

(د) توفير التعليم العام

أسس المحافظة على الذوق العام :
4

5

(ب) ارتداء ثياب نوم في
(أ) ارتداء قميص عليه كتابة
المسجد
مسيئة
فوائد التطوع التي تعود على المجتمع :
(أ) الثواب واألجر

(ب) غرس القيم الصالحة

(جـ) تشويه المرافق العامة

(جـ) التواصل

(د) تجنب التلفظ في األماكن
العامة
(د) المهارات والخبرات

لكي تحقق األعمال التطوعية أهدافها ينبغى االلتزام بعدد من الضوابط ومنها :
6

(أ) سد احتياجات المجتمع

(ب) الترابط االجتماعي

(جـ) تحت إشراف جهات
حكومية

(د) تحقيق األمن الشامل

برنامج تكاتف من برامج التطوع الوطنية هدفها :
7

(أ) تنظيم العمل التطوعي

(ب) مساعدة المسنين

 1من 2

(جـ) تقديم خدمات طبية

(د) اإلسهام في األعمال
االسعافية

ن م  /م م )7 1434144-41( 44/

 ]2ضعي عالمة (صح ) نهاية العبارة الصحيحة وعالمة (خطأ ) نهاية العبارة الخاطئة فيما يلي :
 -1المواطن الصالح هو المواطن المسؤول الذي يدرك ارتباطه بالوطن .
-2العمل التطوعي ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطا ً وثيقا ً بكل معاني الخير .
 -3تتولى وزارة الخدمة المدنية تنظيم العمل التطوعي .
-4حفظ النعمة وجمع فائض من الطعام عمل تطوعي اليخدم الوطن .
 ]3ارسمي خارطة مفاهيم :
أنواع المسؤولية
أنواع المسؤولية

كل من :
 ]4قارني بين ٍ
تطوع مؤسسي

تطوع فردي

 ]5عددي مجالت التطوع
*--------------------------------------------------------------------
*-------------------------------------------------------------------
*------------------------------------------------------------------
*------------------------------------------------------------------
*----------------------------------------------------------------
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