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 مدرسة البحر األحمر العالمية

 المراجعة النهائية لمادة االجتماعيات

صف سادس –الفصل الدراسي الثاني   

    السؤال األول: أكمل العبارات األتية؟

     1/ بلغ إجمالي عدد سكان المملكة في عام 1431 هــ أكثر من 27 مليون نسمة .

     2/ الهجرة الداخلية في وطني تعمل على زيادة عدد السكان في المدن .

    3/ توزيع السكان في جميع مناطق وطني مختلف .

    4/ يقصد بالتركيب النوعي للسكان هو تصنيف السكان حسب النوع .

    5/ فئة متوسطو السن هي الفئة الغالبة لسكان وطني .

    6/ تنقسم مصادر المياه في وطني إلى عدة أقسام: مياه سطحية و مياه جوفية و مياه البحر المحالة .

    7/ يعتمد الرعي في وطني على أسلوبين هما: الرعي التقليدي و الرعي التجاري .

    8/ تنقسم الصناعة في وطني إلى قسمين هما صناعة يدوية و صناعة حديثة .

    9/ عملية البيع والشراء التي تحدث بين مدن وطني تعرف بالتجارة الداخلية .

    10/ عملية بيع النفط إلى دول أوروبا تعرف بتصدير النفط أو التجارة الخارجية .

    11/ لتسرب المياه إلى باطن األرض أهمية كبيرة في ارتفاع منسوب المياه الجوفية .

    12/ المياه التي تجمعت في باطن األرض هي مياه جوفية .

    13/ ينمو األرطى في بيئة الرمال .

    14/ توجد معظم حقول النفط في وطني في المنطقة الشرقية .

    15/ أكبر حقول النفط في اليابسة مساحةً وإنتاجاً في العالم هو حقل الغوار .

    16/ من أهم الخدمات االجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون االجتماعية رعاية المعاقين .

    17/ مدينتا الجبيل وينبع من أهم المدن الصناعية في المملكة .

    18/ تقدم حكومة وطني لحفظة كتاب هللا حوافز مادية و معنوية .
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    19/ كان التعليم قبل الملك عبدالعزيز يتم بطرق تقليدية قديمة تسمى الكتاتيب .

    20/ حظيت الزراعة بالدعم والرعاية منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه هللا .

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

   السؤال الثاني: ضع عالمة )صح( أو عالمة )  ×  ( أمام العبارات األتية ؟

(    صحلإلسالم بناء المراكز اإلسالمية .          )     من الخدمات التي تقدمها حكومة وطني /1   

(    خطأ)                 أول الجامعات في السعودية جامعة الملك عبدالعزيز بجدة .             /2   

(    صح)                   قامت صناعة األلبان في وطني علي أساليب عملية حديثة .           /3   

(    صح)                                  سبٌب في عدم األمن .                       البعد عن هللا /4   

(    خطأيقوم أمن الطرق بمكافحة الحرائق .                                                   )     /5   

(صح    أتمتع في وطني بحقوقي التعليمية .                                                    )     /6   

(    صحمع رجال األمن واجٌب دينٌي ووطنٌي .                                       )     التعاون /7   

(    صحااللتزام بالنظام يكفل لكل فرٍد حقوقه .                                                )     /8   

(    خطأ)                        أتردد في تقديم النصيحة لمن يخطئ .                              /9   

(    صحأجد الراحة في الحديقة النظيفة .                                                     )     /10   

(    صحإتالف ما نملكه إهدار للمال .                                                        )     /11   

(    صحت المرور دليل على الوعي بأهميتها .                               )    إحترام تعليما /12   

(    خطأمن الضروري أن تكون مالبسنا جديدة .                                           )     /13   

(    صح    من الخدمات الصحية المجانية في وطني العالج .                                 ) /14   

(    خطأوجود طفاية الحريق يجلب األخطار .                                              )     /15   
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   السؤال الثالث: صل من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب ( ؟

) أ (                                                  ) ب (                 

( سرطان الرئة 2)       المشاجرة                                                     -1   

( تشويه 4)         التدخين                                                     -2   

( فوضى 1تعاطي المخدرات                                                 )  -3   

( تصحر 5ابة على الجدران                                              ) الكت -4   

( ذهاب العقل 3اإلسراف في الماء                                                )  -5   

( الحقائب المدرسية 8األسماك                                                         )  – 6   

( التونة 6حاس                                                            ) الن -7   

( أواني الطبخ 7الجلود                                                             )  -8   

( االّيس كريم 9الحليب                                                             )  -9   

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

  السؤال الرابع: أجب عما يلي ؟

عالم يدل تنوع النباتات الطبيعية في وطني ؟ -1   

    يدل على اختالف الظروف المناخية .

أيهما أفضل ولماذا: الرعي التقليدي أم الرعي التجاري ؟ -2   

   الرعي التجاري أفضل = ألنه يقدم أعالف ذات قيمة غذائية ويقدم الرعاية البيطرية .

أسمي الحيوانات التي يتم رعيها في وطني ؟ -3   

   األغنام – الماعز – اإلبل .

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق                                                                          

أ / ناصر جابر شمس الدين                                                                         


