
 
 

  [ اختاري اإلجابة الصحيحة :1      

1 
 تسمى بـ مجموعة من القواعد العامة التً تنظم شٌئاً محدداً 

 لتطور ا)د(  األسس )جـ(  لقواعد ا)ب(  لنظام ا)أ( 

2 
 نظاماً إدارٌاً متعلق بالجوانب التنفٌذٌة و التنظٌمٌة للدولة . -----------------صدر فً عهد الملك عبد العزٌز أكثر من 

 253)د(  252)جـ(  251)ب(  252 )أ(

3 

 الجهة الوطنٌة التً تعتنً بتوثٌق األنظمة السعودٌة 

الوطنً المركز )جـ(  المجلس األعلى  )ب(  هٌئة البٌعة )أ ( 

 للمحفوظات

 مجلس الوزراء )د( 

4 

 مجموعة من القواعد العامة التً تبٌن شكل الدولة وتكوٌن السلطات واختصاصاتها والعالقات بٌنها تسمى بـ 

مقومات المجتمع )جـ(  الحقوق والواجبات  )ب( سلطات الدولة  )أ(

 السعودي

  النظام األساسً للحكم )د(

5 
 علم الدولة فً المملكة العربٌة السعودٌة لونه 

 بنً  )د( أخضر  )جـ( أحمر )ب(  أزرق )أ( 

6 
 هـ فً عهد الملك 1351أسس مجلس الوكالء عام 

عبد العزٌز بن عبد الرحمن   )أ(

 ٌرحمه هللا 

سعود بن عبد العزٌز )ب( 

 ٌرحمه هللا 

فٌصل بن عبد العزٌز )جـ( 

 ٌرحمه هللا 

خالد بن عبد العزٌز )د( 

 ٌرحمه هللا 

7 
 اختصاصات مجلس الوزراء 

مناقشة الخطة العامة )أ( 

 للتنمٌة 

إقرار المٌزانٌة العامة  )ب(

 للدولة 

دراسة األنظمة واللوائح )جـ( 

 والمعاهدات 

مناقشة التقارٌر  )د(

 السنوٌة 

8  

 تمثل الجهاز االستشاري لمجلس الوزراء 

األمانة العامة لمجلس  )ب( دٌوان مجلس الوزراء )أ(

 الوزراء 

مجلس الشؤون  )جـ(

 االقتصادٌة 

 هٌئة الخبراء )د(

9 
 صدر أول مجلس للشورى ٌضم أعضاء مفرغٌن عام 

 1349(د) 1348(جـ) 1347(ب) 1346(أ)

12 
 صدر األمر الملكً باختٌار ثالثٌن امرأة سعودٌة لعضوٌة المجلس 

 1434( د) 1433(جـ) 1432(ب) 1431(أ)

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم 

اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم 
 بمحافظة جدة

 البٌان النموذجٌة

 األولى الفترة  – ألولالفصل الدراسي ا

 هـ 1441 - 1442  الدراسً لعاما

 

 رباب هوساوي المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 متوسط الثث    الصف

 المادة
الدراسات االجتماعٌة 

 والمواطنة 

 الثانٌة –األولى  الوحدة   بنك األسئلة لمادة :الدراسات االجتماعٌة والوطنٌة 

 2من  1
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11 
 اختصاصات مجلس الشورى  

)أ( مناقشة الخطة العامة 

 للتنمٌة 

)ب( رسم السٌاسة الداخلٌة 

 والخارجٌة  

)جـ( اإلشراف على تنفٌذ 

 القرارات 

)د( احداث المصالح العامة 

 وترتٌبها  

12 
 األساس التارٌخً للمملكة العربٌة السعودٌة 

 لغتها عربٌة )د(   بٌعة شرعٌة )جـ( أرضها قبلة للمسلمٌن )ب(  حماٌة الدولة للعقٌدة )أ(

13 
 وحدت المملكة العربٌة السعودٌة عام 

  1353)د( 1352)جـ(  1351)ب(   1352)أ (  

              

 :ضعً عالمة )صح ( نهاٌة العبارة الصحٌحة وعالمة )خطأ ( نهاٌة العبارة الخاطئة فٌما ٌلً  [ 2           

   .  المملكة العربٌة السعودٌة مهبط الوحً وقبلة للمسلمٌن  -1

 عودٌة بأوامر من مجلس الشورى . وسمة الستمنح األ -2

 بحكمة .من أسس المملكة العربٌة السعودٌة الدٌنٌة استغالل الموارد الطبٌعٌة  -3

 ة السعودٌة أنها دولة اسالمٌة . من مصادر قوة المملكة العربٌ -4

 ناطق دراسة احتٌاجات المنطقة . من اختصاصات مجلس الم -5

  . ٌعقد مجلس الشورى جلسته كل شهر أربعة مرات  -6

 .نظام الحكم فً المملكة العربٌة السعودٌة ملكً  -7

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 [ ما الذي ٌستند إلٌه الحكم فً المملكة العربٌة السعودٌة .3

*------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 [ما أبرز المنجزات الحضارٌة للمملكة العربٌة السعودٌة .4

*---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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