
 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

 م1ف للص الدراسات االجتماعية
 1الوحدة   -الفصل األول 

 اختار اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
  
 تفاعل مجموعات البشرية مع البيئة المحيطة بهم  -1
 التكيف   الحضارة  النهضة   
     
 و  المناخالعوامل التي تسهم في قيام الحضارات  -2
 الغابات والصحاري السهول والجبال  الموقع والتضاريس    
     
 أقدم الحضارات التي نشأت في العراق  -3
 حضارة بالد القطب حضارة بالد التبت  حضارة بالد الرافدين   
     
 بني الفراعنة األهرامات العمالقة من أجل  -4
 لحماية لهم  توسيع نفوذهم  دفن موتاهم    
     
 بني الصينين سور الصين العظيم  من أجل عدوهم الشرس   -5
 الروم الفرس المغول   
     
 األساس األول للحضارة اإلسالمية وأصلها الذي اعتمدت عليه  -6
 األساس العلمي  األساس اللغوي  األساس الديني  
     
 السياسي في اإلسالم من الخالفة والوزارة يتكون النظم  -7
 العسس والشرطة   القضاء واإلمارة البيعة والشوري  
     
 تحولت الخالفة إلى نظام وراثي على يد  -8
 العثمانيين  العباسيين  األمويين    
     
 أول وزراء بني العباس   -9
 أبو مسلم الخرساني  أبو العباس  أبو سلمه الخالل   
     

 أنواع الوزارة -10
 السياسية والعسكرية  القضائية والشرعية  تفويضيه وتنفيذية   
     

 لتحقيق التوازن بين الموارد والمصروفات تم إنشاء   -11
 االمارة بيت المال  الدواوين  
  

 نشأة الدواوين في عهد الخليفة  -12
 علي بن أبي طالب   عثمان بن عفان   عمربن الخطاب    
     
  



  
 أول جيش في اإلسالم كان جيش  -13

 على بن أبي طالب  أبو بكر الصديق  الرسول  
     

 هم الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة في حفظ األمن ليالا  -14
 الجنود الشرطة العسس  
     

 أول من أدخل نظام الشرطة في اإلسالم -15
 عمرو بن العاص  الزبير بن العوام  مسعودهللا بن  عبد  
     

 يعد علم الحديث مصدر التشريع  -16
 الثالث  الثاني  األول  
  

 وضعوا أسس علم الرياضيات فاستخدموا الترقيم واخترعوا الصفر -17
 الروم الفرس المسلمون   
     

 اعتنى المسلمون بعلم الفلك وذلك الرتباطه بالعلوم  -18
 الطبيعية  العربية  الشرعية   
     

 يعد المسلمون أول من أدخل السكر في تحلية بعض  -19
 المأكوالت   المشروبات  األدوية  
     

 من المدن التي أنشائها المسلمون في  مصر -20
 القاهرة  دمشق  بغداد  
  

 مدن صغيرة محصنة تحتوى على أماكن لإلقامة والمرافق العامة  -21
 واالستراحات والقالع  القصور والحصون القالع والحصون   
     

  اعتني المسلمون بها ألنها المصدر األول لغذاء اإلنسان   -22
 الصيد الزراعة  الصناعة   
  

 عرف العرب التجارة قبل اإلسالم وقد ساعدهم في ذلك  -23
 تضاريس الجزيرة العربية  مناخ الجزيرة العربية  موقع الجزيرة العربية   
  

 من أهم الصناعات التي برز فيها المسلمون صناعة العطور والتي تعد من الصناعات   -24
 الزجاجية الكيمائية  المعدنية   
 
 
 
 
 



 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

 م1 للصف الدراسات االجتماعية
 1الوحدة   -الفصل األول 

 

 أمام العبارات الخاطئة  : وكلمة )خطأ ( أمام العبارات الصحيحة كلمة ) صح (  ضع 

 صح السومريون هم أول الشعوب التي سكنت العراق  -1 

 صح الكتابة في مصر القديمة كانت على شكل صور ثم تطورت الى رموز -2

ا في تاريخ العالم   -3  صح تعد الحضارة الصينية من أقدم وأطول زمنا

 صح الحضارة اإلسالمية أعم وأشمل الحضارات السابقة -4

 صح تعتد اللغة العربية أثرى اللغات وأكملها في المعاني لكثرة مفرداتها -5

 صح الحضارات القديمةمن علوم المسلمون  استفاد -6

 خطأ  المعاونة في تحمل أعباء الحكمالخالفة تعني   -7

 خطأ  األمويينالخلفاء منذ عهد   طبق المسلمون مبدأ الشورى في اختيار -9

 خطأ  أن ينفذ الوزير أوامر الخليفة فقط لتفويض هي وزارة ا -10

 خطأ  والسنة الفصل بين الناس بموجب القرآن الكريم مارةمهمة اإل -11

 خطأ  في اإلمارة عثمان بن عفان العباسيون سياسة   األمويون اتبع الخلفاء -12

 خطأ  عرفت الدواوين في عهد الرسول بعد اتساع الدولة االسالمية -13

 خطأ  في عهد الخلفاء الراشدون بلغ الجيش اعلى مرحلة من التقدم   -14

 خطأ  قالدة على صدورهملبسهم تسمية الشرطة بهذا االسم نسبة إلى  -15

 خطأ  مهمة العسس نقل الرسائل بين الخليفة ووالة األقاليم   -16

 صح اهتم علم التفسير بمعاني آيات القران الكريم  -17

 صح بدأت الترجمة في عهد األمويين وازدهرت في عهد العباسيين   -18

ا  -19 ا وثيقا  صح ارتبط الفن اإلسالمي بالدين اإلسالمي ارتباطا

 خطأ  فأصبحت مثالا في الفن والعمارةاهتم الرسول بزخرفة المساجد  -20

 خطأ  خلفاء الراشدين ظهرت العناية ببناء القصور في عهد ال -21

 خطأ  فقط  غراض عسكريةألالمدن اإلسالمية المسلمين  بناء  -22

 خطأ  اقتصرت الزراعة في البالد اإلسالمية على محصول واحد  -23

 خطأ  من أهم أسباب ازدهر الصناعة اتساع الدولة اإلسالمية  -24



 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

 م1للصف  الدراسات االجتماعية
 2الوحدة   -الفصل األول 

 مما يأتي اختار اإلجابة الصحيحة  
  
 المكان الذي يضم يحيط بنا من نجوم ومجرات وكائنات حيه  -1
 النجوم الكون   المجرة  
     
 درب تنتمي مجموعتنا الشمسية إلى مجرة -2
 السنبلة  الجوزاء التبانة   
  

 تعد الكويكبات والشهب والنيازك والمذنبات من   -3

 األجسام الكونية   األقمار التابعة  الكواكب السيارة  
     
 يبلغ عدد كواكب المجموعة الشمسية   -4
 كواكب 8 كواكب 6 كواكب 4  
     
 أبعد الكواكب عن الشمس  –اقرب الكواكب الى الشمس  -5
 زحل , األرض  عطارد, نبتون  الزهرة , المشتري  
  
 بخصائص منها المجموعة الشمسية  تشترك هذه كواكب  -6
 حول الشمس تدور  ملهبه تشع حرارة متساوية الحجم     
     
 الحجم المرتبة  ومن حيث حجمها من الشمس قربهاتحتل األرض من حيث  -7
 السابعة, الثامنة   الرابعة , السادسة  الثالتة , الخامسة   
     
 عربي أول رائد فضاء مسلم األمير  -8
 سلمان بن فهد سلطان بن سلمان  خالد بن سعود  
     
 عند القطبين   –عند خط االستواء و  –األرض  -9
 مستديرة,غير مستديرة مفلطحه , منبعجه  متساوية,غير متساوية   
     

 والمحور -المحورتتكون أبعاد األرض من محورين هما  -10
 االستوائي , السرطان   السرطان , الجدي القطبي , االستوائي   
     

 العرض تحديد الموقع وتحديدمن فوائد خطوط الطول ودوائر  -11
 السرعة والمسافة  االرتفاع واالنخفاض  الزمن والمناخ   
     

 من خصائص خطوط الطول انها انصاف دوائر متساوية في الطول تلتقي عند -12
 مركز االرض المدارين القطبين   
     
  



  

 من مزايا دوائر العرض انها دوائر كاملة   -13

 متقاطعة  متساوية  متوازية   
     

 قسمت دول العالم الى أربع وعشرين منطقة زمنية وكل منطقة تعادل   -14
 خط طول  15 خط طول 14 خط طول 13  
     

 قسمت األرض الى مناطق حرارية وفقاا الختالف زاوية  -15
 ميالن األرض   انحراف الرياح أشعة الشمس    
     

 - وخط العرض الرئيسي  -يسمي خط الطول الرئيسي  -16
 القوس , الميزان   االستواء, جرينتش  جرينتش , االستواء   
     
     

 خط االستواء  –خط االستواء ويقع مدار الجدى  –يقع مدار السرطان  -17
 غربي , جنوبي  شرقي , شمالي شمالي , جنوبي    
     

 لألرض حركتان هما حركة حول نفسها وحركة حول الشمس وتستغرقه فيهم  -18

 شهر , سنة  شهر   أسبوع  , يوم , سنة   
     

 من نتائج حركة األرض حول الشمس  -19

 انحراف االجسام  اختالف الزمن   األربعة الفصول   
     

 عندما تسقط اشعة الشمس عامودية على مدار الجدي في جنوب الكرة األرضية يحدث فصل  -20

 الخريف الصيف   الشتاء  
     

 يحدث فصل الصيف في شمال الكرة األرضية عندما تسقط اشعة عامودية على مدار -21

 االستواء   السرطان الجدي  
  

 بينما تبلغ مساحة الماء  –تبلغ مساحة اليابس  من مساحة سطح األرض   -22

  29%  ,71% 50%  ,50% 60%  ,40% 
     

 - وأصغر قارات العالم مساحة  –اكبر قارات العالم مساحة  -23

 أمريكا الشمالية , آسيا  افريقيا , أوروبا   آسيا , استراليا    
  

   -وأصغر المحيطات مساحة  –أكبر المحيطات مساحة   -24

 الهندي , الهادي  األطلسي , الهندي الهادي,المتجمد الشمالي   
  

 
 



 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

 م1للصف  الدراسات االجتماعية
 2الوحدة   -الفصل األول 

 

 

 أمام العبارات الخاطئة  : وكلمة )خطأ ( أمام العبارات الصحيحة كلمة ) صح (  ضع 

 خطأ   الشمس جسم صلب معتم يصدر للكون الحرارة والنور  -1 

 خطأ   األقمار نجوم غازية ملتهبه تدور حول بعضها البعض  -2

 خطأ   ال يوجد لكل جرم سماوي مدار محدد يسير فيه -3

ا بين كواكب المجموعة الشمسية  -4  صح    جعل هللا كوكب األرض وسطا

 صح    كل كواكب المجموعة الشمسية ذات شكل كروي  -5

 صح    الكواكب القريبة للشمس شديدة الحرارة بعكس الكواكب البعيدة منها  -6

 صح    ر الكويكبات جزء من الكواكب السيارة التي تدور حولها باستمرا -7

 خطأ   شكل األرض كامل االستدارة الن أبعاده متساوية  -9

 خطأ   القطر القطبي أطول حجماا من القطر االستوائي   -10

 خطأ   القطر االستوائي  خط وهمي ال يمر بمركز األرض    -11

 خطأ   القطر القطبي خط وهمي يصل بين الشرق والغرب -12

 خطأ   حقيقيه ترسم على سطح االرضخطوط الطول ودوائر العرض شبكة  -13

 خطأ   عدد المناطق الحرارية على سطح األرض خمس مناطق   -14

 خطأ   تتعا مدة اشعة الشمس مرة كل عام على الدائرة القطبية الجنوبية   -15

 خطأ   تدور األرض من الشرق الى الغرب عكس اتجاه عقارب الساعة  -16

 صح    يحدث الخريف والربيع عندما تسقط اشعة الشمس على خط االستواء -17

 صح    من نتائج دوران األرض حول محورها اختالف الزمن   -18

 صح    كل عام تحدث الفصول المناحية األربعة بشكل منتظم   -19

 صح    بسطح األرض كل ما على وجه الكرة األرضية من تضاريسيقصد  -20

ا لكبر مساحة األرض  -21  صح    تحديد موضع على سطح األرض أمراا صعبا

 صح    ال نشعر بحركة األرض ألنها تدور وفق نظام محكم دقيق  -22

 صح    تغمر مياه المحيطات أغلب مساحة سطح الكرة األرضية   -23

 صح    تنقسم اليابسة الى سبع كتل تسمى كل منها قارة  -24



 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم

 م1للصف  الدراسات االجتماعية
 4و3الوحدة   -الفصل األول 

 

 مما يأتي اختار اإلجابة الصحيحة  
  
 رحلة تحضيرية للعمل وخطوة ممنهجة ومنظمة لتحديد المهام واألعمال ومواعيد  م -1
 التخطيط اإلنجاز الطموح  
     
 يقوم التخطيط على أساس تنظيم  -2

 االعمال   المكان   الوقت    
     
 و  يرتبط التخطيط بالنجاح -3
 األمال  الطموح التفوق   
     
 فوائد تنظيم الوقت  -4

 ترتيب المكان   تهيئته المكان   أداء األعمال    
     
 يعتمد نجاح التخطيط لتنظيم الوقت على  -5

 رفع المهارات  زيادة المعارف الجدية في التطبيق   

     
 يبدأ الطالب في التفكير لالستفادة من الوقت في المرحلة   -6
 الثانوية  المتوسطة  االبتدائية    
     
 تنظيم الوقت بين الدراسة واألسرة يحقق   -7
 التوازن التكاسل  التراخي  
     
 انه يحد من  تنظيم الوقت من فوائد  -8
 التوتر والقلق  السعادة والفرح الحزن واالكتئاب    
     
 بناء الشخصية الوطنية والتي تعد من أهداف رؤية  التخطيط في يسهم  -9
  2030 2031 2032 
     

 األعمال المطلوبة في جميع األيام  عند تنظيم الوقت تكون  -10
 غير متساوية  الصعبة   متساوية   
     

 البد وتنظيم الوقت  من األولويات في التخطيط -11

 غير مهمة  السهلة  المهمة   

     

 تبادل الحديث بين طرفين أو أكثر في قضية محددة يطلق عليه بـ  -12
 الجدل الحوار االلقاء   



   
 يعد الحوار من أهم وسائل -13

 االبتعاد االتصال االنعزال  

     

  يعد طرفيا الحوار وموضوع الحوار من   -14
 آداب الحوار أسس الحوار أركان الحوار  

     

 الحوارمن فوائد  -15
 األشياء القديمة فهم  الجانب المظلم فهم  فهم اآلراء األخرى   
     

 من آداب الحوار العلم بقضية الحوار والشخص المقابل ومكانته   -16
 االقتصادية العلمية  االجتماعية   
     

  المتحاور في الحوار فيبدأ من   من الحكمة أن  يتدرج  -17
 الفروع األصول األصول ثم الفروع   
     

 :للحوار آداب ينبغي أن تتوافر في أثنائه ومن أبرزها -18

 الصدق كرمال الزاهد  

  
 يجب أن يكون الهدف من الحوار هو   -19

 اصدار االحكام   االنتصار للنفس   الوصول للحقيقة    

     
 أساليب الحوار األسلوب الذي يقوم على سرد القصص وضرب االمثالمن  -20

 النوعي   االستنتاجي الوصفي  
     

  من أساليب الحوار األسلوب الذي يقوم على األسئلة  -21
 التجريبي الكمي  االستفهامي   
     

 هو الحوارالحوار الذي يجرى بين أبناء الوطن لمناقشة القضايا التي تفيد الوطن  -22

 التربوي لرياضيا الوطني  

  
 نشئ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عامأ -23

 هـ1425 هـ1424 هـ1423  

  
 برامج  يعزز الوحدة الوطنية ويحارب التطرف  -24

 جسور  كن عون  تالحم   
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  وزارة التعليم

 م1للصف  الدراسات االجتماعية
 4و3الوحدة   -الفصل األول 

 

 

 أمام العبارات الخاطئة  : وكلمة )خطأ ( أمام العبارات الصحيحة كلمة ) صح (  ضع 

 صح المهام  وإنجازمن األهداف العديد يساعدنا التخطيط على تحقيق   -1 

 صح تاستغالل الوقت بحكمة يساعد في تحصيل كافة الواجبا -2

 صح على صحةوالمحافظة التخطيط يساعد في االستمتاع بالوقت  -3

 خطأ  تهتم بالتخطيط   ال الشعوب الحضارية  -4

 خطأ  خططون الناجحون في حياتهم ال ي -5

 خطأ  ال توجد خطوات أساسية لتنظيم الوقت  -6

 خطأ  عندما أخطط  أشعر بالذنبفوقت هدر للالتخطيط عامل يعد  -7

 هناك طريقة واحدة لتنظيم الوقت يستخدمها الجميع  -9

 

 خطأ 

 صح إنجاز األعمال في وقتها من فوائد تنظيم الوقت -10

 صح تقوم على قيم وطنيه التخطيط يحقق أهداف الرؤية والتي   -11

 صح من الضروري عند التخطيط تخصيص وقت لما يطرأ من أعمال   -12

 صح في االسالم  الحوارثقافة  في القرآن الكريم آيات تدل على  -13

 صح معهم  وتقديرهم عند الحوارعلى احترام اآلخرين   يحث اإلسالم -14

 صح التعاون بين المتحاورين يقوي ووجهات النظر يقرب الحوار  -15

 صح الهدف منه الموضوع للحوار ومن أسس نجاح الحوار تحديد  -16

 صح ف هدايعين على تحقيق األمبدأ تربوي  في الحوار البدء باألهم  -17

 صح التزام األطراف المتحاورة بأدب الحوار من أهم قواعده -18

 صح حرص الملك عبد العزيز على التواصل الدائم مع الشعب   -19

 صح التواصل بين الحاكم والشعب من عوامل النهضة -20

 من منطلقات نجاح الحوار التعصب للرأي مع العدل واالنصاف  -21

 

 

 خطأ 

 زيادة أطراف الحوار ال تعطي نتائج مفيدة  -22

 

 خطأ 

 خطأ  الرأي اآلخرساعد على قبول  يرفع الصوت  -23

 خطأ  االقناع بالدليل غير مهم في الحوار  -24


