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 مــــة والتعليــــربيــوزارة الت

 دائــرة التعليــم والمعــرفـــة   

 2ح  المتنبــــية ـــدرســـــمـ

 اتـــــــاعيــــم االجتمـــــقس

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( م 2020/  2019العام الدراسي )

 

 حمداعداد أ / محمد سيد أ
 أوراق المراجعة التغني عن الكتاب المدرسي -ملحوظة :

 

 

لمادة الدراسات  األولمراجعة الفصل الدراسي 
 السابعللصف  االجتماعية والتربية الوطنية



 

 

   -:   اقرأ النص اآلتي ثم أجب -: المجموعة األولى

 

 

 

 

 
 

 ضع عنوانا مناسبا للنص  – 1

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

 استخرج أهم الصناعات التي اشتهرت بها كل من  – 2

 ......................................................اليمن ...........................................                 المدينة 

 مكة ............................................

 . وضح مقومات الصناعة في شبه الجزيرة العربية – 3

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

 

 

 

 

 

 

 ستخلص الفكرة الرئيسية من النص .ا –1

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

 استخرج من النص اثنتين من القيم االيجابية . – 2

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

  من خالل دراستك السابقة وضح الدول المشاركة في عاصفة الحزم – 3

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

 مشاركة دولة اإلمارات العربية المتحدة في عاصفة الحزمفسر.  – 4
...................................................................................................................................... 

 

إن مشاركة دولة اإلمارات العربية المتحدة في التحالف 

العربي الستعادة الشرعية في اليمن الشقيق "عاصفة 

الحزم" وإعادة األمن واالستقرار إليها حتمتها مجموعة من 

والوقوف  إلسالميةاالمبررات منها الدفاع عن المقدسات 

إلى جانب المملكة العربية السعودية والحفاظ على عروبة 

 اليمن ،ووضع حد لخطر التوسع اإليراني في المنطقة.

بالصناعة،وبخاصة الصناعة الحرفية التي قامت على ركيزتين هما:الزراعة اشتهرت شبه الجزيرة العربية منذ القدم 

والتعدين ،وقد اشتهرت اليمن بصناعة البرد اليمانية،وعرفت المدينة بصياغة الحلي،وصناعة السيوف والدروع ،كما 

زيرة العربية اشتهرت مكة بحرفة الحدادة ،وصناعة البسط والخيام ،ونتيجة لتوافر مقومات الصناعة في شبه الج

،فقد تطورت منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي ،ألهميتها في تنويع اإلنتاج ومن أبرز هذه المقومات االيدي 

 العاملة و المواد الخام ورؤوس األموال .
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  استخرج الفكرة الرئيسية للنص  – 1

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

 استخرج اثنتين من القيم الوطنية – 2

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

 . وضح من النص روابط الوحدة في بالدي – 3

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

 النصاكتب مفهوم الوطنية كما فهمت من  – 4

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

 

 

 

 

 

  ستخلص الفكرة الرئيسية من النص .                                                                     ا –1

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

  اثنتين من القيم السلوكية اإليجابية .                                                 استخرج من النص  – 2

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

    رى .                                                                   أبين من النص أهمية العدل والشو – 3

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

  إلمارات العربية المتحدة                               اذكر مثال على المجالس االستشارية في دولة ا – 4

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

دولة اإلمارات العربية المتحدة دولة اتحادية اتحدت وتآلفت بفكر قيادتها الرشيدة وتماسك أبنائها ،وحفاظهم على 

هويتهم الوطنية المستمدة من الدين االسالمي واللغة العربية والعادات والتقاليد العربية األصيلة ،فحب الوطن قصة 

من يضحوا بالغالي والنفيس من اجل سموه ورفعته وتحقيق أمنه واستقراره والحرص على خالدة بين أبناء الدولة فهم 

 .  التطور من اجله
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تعد القبيلة دعامة الحياة السياسية عند العرب قبل اإلسالم ،ولم تنصهر القبائل في شعب واحد وإنما ظلت تحتفظ 

لقبلي ،ولكن بعد ظهور اإلسالم الذي وضع تشريعات عامة للحكم كالعدل والشورى انتشر األمن واألمان بتنظيمها ا

في بالد العرب وأمنت السبل وطرق التجارة ،لذا تحرص الدول على إنشاء مجالس استشارية ومن أمثلة ذلك 

 )المجلس الوطني االتحادي( في دولة اإلمارات العربية المتحدة



 

 

 ( والجداولالمجموعة الثانية ) قراءة الخرائط والصور 

 أمامك خريطة صماء لدول شبه الجزيرة العربية 

 : وضح عليها مايلي

 الخليج العربي – 1

 بحر عمان – 2

 البحر األحمر – 3

 دولة اإلمارات العربية المتحدة – 4

 مضيق هرمز – 5

 مضيق باب المندب – 6

 بحر العرب – 9جبال مدين                   – 8مملكة معين                     – 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبين أيهما أكثر أمطارا ،المنطقة )أ( أم المنطقة )ب( مع ذكر السبب  – 1

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

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

 

أبين أيهما أكثر أمطارا ،السفح )ب( أم السفح )ج( مع ذكر السبب   - 2
....................................................................................... 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أقرأ الجدول الذي يبين عدد سكان شبه الجزيرة العربية ثم أجب

 احسب الزيادة في مجموع عدد سكان– 1

 م2015م و2008شبه الجزيرة العربية بين عامي 

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

 نسبة سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة من جملة  – 2

 م 2015سكان دول شبه الجزيرة العربية عام 

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

 من خالل الجدول استخرج حقيقة جغرافية – 3

..................................................................... 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العربية ،وأستكمل الجدول اآلتي :أقرأ خريطة توزيع حقول النفط والغاز الطبيعي في دول شبه الجزيرة 
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  -اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما يلي : -:المجموعة الثالثة 

 ..........يقصد به موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض هو – 1

 (الموقع المكاني –الموقع الفلكي  –النسبي  )الموقع

 ..............شبه الجزيرة العربية بالنسبة لقارة آسيا في الركن تقع-2

 (الجنوب الشرقي –الجنوب الغربي  –الشمالي الشرقي )

 ..........دائرة العرض الرئيسية التي تمر بأراضي شبه الجزيرة العربية هي – 3

 (السرطانمدار  –    مدار الجدي    –االستواء  )خط

 ......شبه الجزيرة العربية هي جبل. أعلى قمة جبلية في  - 4

 (الحجاز –      النبي شعيب    –طوبقال )

 الناجمة عن هجرة السكان إما داخلياً من منطقة إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى هي  الزيادة- 5

 (الكثافة السكانية–الزيادة الطبيعية  –الزيادة غير الطبيعية )

 من المناطق التي تسقط عليها األمطار صيفا في شبه الجزيرة العربية .......... – 6

 العربية المتحدة ( تدولة اإلمارا -مرتفعات اليمن    -)جبال عمان 

 ........................... توزيع السكان على حسب الفئات العمرية يعرف باسم – 7

 ( الهجرة      -التركيب النوعي للسكان            - التركيب العمري للسكان    )         

 من النباتات الحولية في شبه الجزيرة العربية هو ............... – 8

 ( الحميض    -الغاف     -النخيل    ) 

 من الممالك التي نشأت في جنوب شبه الجزيرة العربية ............ – 9

 (  معين          -األنباط         -تدمر   )   

 الجهة المسؤولة عن إصدار النقود في دولة اإلمارات العربية المتحدة هي .......................  - 10

 بنك ابوظبي الوطني (       –مصرف اإلمارات المركزي  –) بنك دبي االسالمي     

 من عيوب المقايض : ليستأحد من هذه الخيارات   - 11

 صعوبة تجزئة السلع (    –صعوبة توافق رغبات األفراد       –)تبادل سلعه بأخرى 

 السجل الذي تدون فيه األعمال واألموال والقائمون بها أو عليها هو ...................  - 12

 الديوان (  -المأل             -) الوزارة       

 عربية السعودية هو الملك ...................مؤسس المملكة ال –13

 عبدالعزيز آل سعود ( -فهد بن عبدالعزيز آل سعود    -) سلمان بن عبدالعزيز آل سعود   
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 عبارة عن أرخبيل جزري وتلقب بلؤلؤة الخليج هي ..........................  - 14

 سلطنة عمان (    -مملكة البحرين         -) دولة الكويت    

 الحاكم الحالي لدولة الكويت هو الشيخ  ...................... - 15

 مبارك بن أحمد الصباح (  -جابر بن أحمد الصباح         -)صباح األحمد الصباح     

 موروث مشترك من المبادئ والقيم والعادات بين األفراد في الدولة الواحدة تعرف باسم ........... – 16

 (           االنتماء        -        ءالالو          -  المواطنة الصالحة )

 ..................... مدة الخدمة الوطنية لإلناث بغض النظر عن المؤهل العلمي هي – 17

 ( شهر 24      -          شهر 12        -  شهر 18)

 .................... مصمم علم دولة اإلمارات العربية المتحدة هو  – 18

 (      -رحمه هللا-الشيخ زايد          -      سعادة عبدهللا محمد المعينة          -       الشيخ راشد رحمه هللا) 

 أول شهيد في دولة اإلمارات العربية المتحدة هو ................. – 19

 أحمد راشد المزروعي ( -جمعة محمد الكعبي    -) سالم سهيل خميس   

 تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة كل عام بيوم العلم في ............. – 20

 نوفمبر ( 3   -نوفمبر      30   -ديسمبر         2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -أكمل المخطط الذهني التالي :  -المجموعة الرابعة : 

 

 

الجبال في شبه الجزيرة العربية

جبال انكسارية

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

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

جبال عمان
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 انتهت األسئلة

           مع تمنياتي لكم بالتفوق والنجاح                                               

                                            معلم المادة أ/ محمد سيد أحمد

العوامل الطبيعية المؤثرة في 
توزيع السكان

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

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

الحروب

العوامل الطبيعية المؤثرة في 
توزيع السكان

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

التضاريس

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

من وظائف 
النقود

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

عامل من 
عوامل اإلنتاج

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

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

من األهداف التي تسعى 
الخدمة الوطنية لتحقيقها

................... بناء جيل جديد واثق 
وواعد ...................
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