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 مدرسة البحر األحمر العالمية

 المراجعة النهائية لمادة االجتماعيات

صف تاسع -الفصل الدراسي الثاني  

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

 السؤال األول: ضع عالمة)صح(أو عالمة )  ×  ( أمام الجمل األتية

(    صح)         لى زيادة أعداد السكان في وطنيواالستقرار من األسباب المساعدة عالأمن  -1  

(    خطأ)                                   ال يعد التعداد ذا أهمية لرقي األمم وتنميتها .          -2  

(    صح)           هــ .                    1413 – 1394تضاعف سكان المملكة بين عامي  -3  

(    صح)             الهجرة إليها .               توفر فرص عمل في المملكة أدى إلى زيادة  -4  

(    خطأ)             السكان .                  ال تمثل وسائل النقل والمواصالت أهمية لجذب -5  

(    صح)                                    من أخالقيات العمل اإلخالص .                      -6  

(    صح)               د األجر .                   من ضوابط العمل تحديد وقت العمل وتحدي -7  

(    خطأ)                   فدة .                       نظام السعودية يعد من حقوق العمالة الوا -8  

(    صح)             سالة اإلسالم .              لوحي ومنها انطلقت رفي بالدي كان مهبط ا -9  

(    خطأ)             ر من الخدمات الصحية .       يُعد االمر بالمعروف والنهي عن المنك -10  

(    صح)    ة الدولة بالخدمات الصحية .  َخفًت وطأة االمراض الفتاكة في بالدي بعد عناي -11  

(    صح)     فسعى لنشر العلم في البالد . الملك عبدالعزيز أثر الجهل في تأخر األمم أدرك -12  

(    خطأ)          ياحة فيها .                 ليس للمملكة من مقومات تساعد على نجاح الس -13  

(    خطأ)                لكبيرة فقط .                ِفدت في المملكة طرق تربط بين المدن انُ  -14  

(    صح)                                        أبلغ عن الوافد المخالف ألنظمة اإلقامة .       -15  

(    خطأ)      ها وعدم ترشيد استخدامها .      المحافظة على الموارد تكون بكثرة استغالل -16  
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 السؤال الثاني: أكمل العبارات األتية بكلمات مناسبة

 1- الهرم السكاني هو شكل بياني يساعد على فهم التركيب النوعي والعمري للسكان .

 2- حسب إحصاء 1431 هــ كانت المملكة من حيث عدد السكان في الترتيب األول على دول

     شبه جزيرة العرب والسادس عربياً والسادس عشر إسالمياً .

 3- الكثافة السكانية تقل في المناطق الصحراوية وتزداد في المدن الكبرى والواحات .

 4- ينقسم السكان إلى فئات عمرية رئيسية: فئة صغار السن – متوسطو السن – كبار السن .

 5- المياه التي تكونت قديماً في باطن األرض كونت طبقات .

 6- الوادي الذي يمتد من عمان وحتى الجوف هو وادي السرحان .

ً  تحتل المملكة المركز األول في مجال تحلية مياه البحر .  7- عالميا

 8- من أغنى الجهات في المملكة بالمياه السطحية سهول تهامة عسير .

 9- من حقول الغاز في المملكة حقل الحلوة وحقل الكدن . 

 10- يتركز معدن الذهب في مهد الذهب .

 11- من المحاصيل الغذائية التي تحقق اإلكتفاء الذاتي منها في المملكة البطاطس .

 12- يتمتع وطني بالعديد من مقومات السياحة منها االثار التاريخية والمناطق الساحلية .

 13- تنقسم المياه في المملكة إلى مياه سطحية ومياه جوفية ومياه البحر المحالة ومياه الصرف 

     الصحي المعالج .

 14- من محطات التحلية على البحر األحمر الشعيبة وينبع .

 15- من أهم العيون في المملكة عيون اإلحساء والعزيزية وعين زبيده .

 16- بدأ التنقسب عن النفط في عهد الملك عبدالعزيز رحمه هللا .

 17- يعد الغازمادة أساسية للعديد من الصناعات البتروكيميائية .

 18- من ضوابط العمل تحديد االجر و تحديد الدوام و اإلننتاج .
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 19- إلزام كل منشأة تستخدم عشرون شخصاً فأكثر بالسعودة .

.  ً  20- كل شرط فيه تنازل العامل عن حقه يعدُ  الغيا

 21- مَرت بالدنا بعد القرون اإلسالمية األولى بفترات زمنية ساد فيها التفكك والجهل والفقر .

أنشئت مراكز الرعاية الصحية األولية في القرى واألحياء داخل المدن لتقدم -22  

      التوعية و الوقاية و العالج .

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

 السؤال الثالث: أجب عما يلى

السعودية إلى تحلية مياه البحر؟ما سبب لجوء المملكة العربية  -1  

 لشدة الطلب المتزايد على المياه العذبة .

 

معظم صادرات المملكة مواد خام؟ -2  

 لتوفر مواد خام بكميات كبيرة أهمها النفط ومشتقاته . 

 

يعد الرعي التجاري افضل من الرعي التقليدي؟ -3  

 ألنه يقدم األعالف الجيدة ذات القيمة الغذائية

 ويقدم الرعاية البيطرية

 ويكون مستقر في حظائر مخصصة

 

من أسباب اهتمام المملكة بالزراعة؟ -4  

 تنوع االقتصاد وعدم االعتماد على مصدر واحد وهو النفط .

 زيادة اإلنتاج المحلي .

 توفير فرص عمل .
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           السؤال الرابع: أكتب المفهوم الدال على المصطلحات األتية        

          1/ شكل بياني يساعد على فهم تركيب السكان النوعي والعمري          )الهرم السكاني(

           2/ تقسيم السكان الي فئات حسب أعمارهم                                 )التركيب العمري(

           3/ تقسيم السكان الى ذكور وإناث                                           )التركيب النوعي(

           4/ الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات                                   )الزيادة الطبيعية(

           5/ وسيلة لقياس توزيع السكان في الدولة أو المنطقة                      )الكثافة السكانية(

           6/ هي المياه التي تجمعت عقب سقوط المطر                              )المياه السطحية(

           7/ يعد من أكبر االودية في المملكة وينتهي بشط العرب                  )وادي الرمة الباطن(

           8/ تتدفق طبيعياً دون تدخل من اإلنسان .                                  )مياه العيون(

 

 

مع أطيب تمنياتي بالنجاح والتوفيق                                                              

أ / ناصر جابر شمس الدين                                                             


