
 

 

 السؤال األول- ضع عالمة √امام العبارة الصحيحة وعالمة×امام العبارة الخطأ

 

تربط المملكة العربية السعودية بين قارات العالم                )         (    -   1  

      2 تطل المملكة العربية السعودية على مسطحين مائيين  هامين             (           )  

)         (                     1930نهاية الحرب العالمية األولى كانت في عام  -3  

المملكة العربية السعودية عضو مؤسس في هيئة األمم المتحدة       )         ( -4  

  تقع فلسطين في قلب العالم العربي                                      )         ( -5

 

 السؤال الثاني : اجب على األسئلة التالية : 

 1/  ما مدى تأثير الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية في إبراز مكانتها ؟    

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

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

 المملكـة العـربية السعـودية

 

 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بالجبيل

 

 بسـم هللا الرحمــن الرحيــم

 

 

 1441التاريخ :            /            /

 جتماعياتالمادة : ا

 الصـــف : الثاني ثانوي

 الزمـن : 

  االسم

 

 
   

 الدرجة  الصف

 

  

50 
  

رقم 

 البطاقة
 

  التوقيع  المصحح

  التوقيع  المراجع

 أسئلة اختبار المرحلة الثانوية 

 ه1441/     1440العام الدراسي  

 المستوى /   الثالث

 الدور :  

 هـ  1439 – 1438الدراسي :العام 



اون لدول الخليج ؟ماهي العوامل التي ساهمت في إنشاء مجلس التع /2  

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

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

اإلسالمي للتنمية ؟ ما هي اسباب تأسيس البنك  /3  

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

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

عليها المملكة العربية السعودية ؟ عدد المقومات التي تقوم /4  

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

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

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

 السؤال الثالث : اختر االجابة الصحيحة:                                                

_  وقع العدوان الثالثي على مصر في عام ؟1   

1/ 1970                  2/ 1955              3/ 1953          4/ 1956  

                                        تعرف أرض فلسطين عند علماء اآلثار ببالد ؟  _ 2

األنباط  /4فلسطين    /3يافث                 /2كنعان                  /1  

في مدينة ؟ 1969عقد مؤتمر القمة اإلسالمي األول عام   -3  

  الرياض /4القاهرة           /3جدة              /2الرباط               /1

حرب العاشر من رمضان كانت في عام  /4  

1/ 1970            2/ 1972            3/ 1973           4/ 1975  

منظمة التعاون اإلسالمي مقرها في مدينة  /5  

القاهرة /4دمشق          /3بغداد               /2جدة               /1  

 

 

 السؤال الرابع :أكمل الفراغات التالية:  



 

من عوامل أهمية موقع العالم العربي ...........................................................  /1

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

من مقومات الصناعة , مقومات ......................... ومقومات ........................ /2  

من العوامل التي تربط العالم العربي ........................... و.............................. /3  

 و.......................................... 

لمغرب العربي يطلق على عدد من الدول العربية اسم ا /4  

أسماء هذه الدول 

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

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

الممرين المائيين التي يطل عليهما هذا اإلقليم  

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

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


