
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/ae/6social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                

    

                  https://almanahj.com/ae/6social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة التميز للتعليم األساسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae/6
https://almanahj.com/ae/6
https://almanahj.com/ae/6social
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https://almanahj.com/ae/6social1
https://almanahj.com/ae/6social1
https://almanahj.com/ae/grade6
https://almanahj.com/ae/grade6
https://almanahj.com/ae/pages/search?teacher_name=مدرسة التميز للتعليم الأساسي
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                                                                           ة ـــــــــــدائرة التعليـــــم والمعرف    

                                                                ب    العين التعليمي ـــــــــــــمكت      والوطنية المادة      : الدراسات االجتماعية 
                                               2مدرســـة التميز للتعليم االساسي ح   الصف  : السادس االساسي

 
 والوطنية  لمادة الدراسات االجتماعية اوراق مراجعة 

 ) 2018 -2017لعام الدراسي   )الفصل الدراسي االول لل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تعليمات هامة :  
فهي نماذج  ال تغني عن الكتاب مطلقاهذه االوراق تساعدك في دراستك للمادة ولكنها  •

 مقترحة .

 نحو التالي :اختبار نهاية الفصل يحتوي على اسئلة متنوعة على ال •

 المخطط الذهني( –نص من الكتاب وعليه اسئلة  –) اسئلة اختيار من متعدد      
 استنتاج -مفاهيم ومصطلحات     -تحليل رسوم بيانية  -) جدول مقارنة         
 ( عين على الخريطة –مسائل حساب المسافة والزمن  -) عــــدد واذكر        

 تدرب جيدا على مهارة حساب الزمن ومهارة قراءة النص وتحليله  •

  متعدد اسئلة اختيار مناسئلة أكمل الفراغ يمكن ان تأتي على شكل  •

 اقرأ الكتاب وادرس المهارات المطلوبة بفهم وتدبر فربما تأتي أسئلة على شكلها  •

 ومدته ساعتان . 6/12/2017االختبار يوم االربعاء الموافق  •

  ال تنسى أن تحضر مستلزمات االختبار من قلم ومسطرة .......  •

 االجابة على االسئلةعانة بها في هناك اجابات نموذجية في نهاية الملزمة يمكن االست •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الســــؤال االول : أكمل الفراغ فيما يلي :
.................................................يقصد بالرمز ) ق. هـ (  - 1 

يقع متحف ساروق الحديد  االثري في إمارة ...........................................  - 2 

 3 العالم العربي الذي أسس علم االجتماع وتحدث عن تطور الحضارات ............ -

..........................  تقع حضارة مصر القديمة في قارة ........ -4   

يقصــــــد بالرمز )   ق . م  ( .........    -5  

  تحتل دولة االمارات المرتبة ...............عالميا  والمرتبة ..............عربيا في إنتاج التمور  -6

الشيخ ............  االثري مكتــــــشـــف موقع ســــارق الحديــــد   - 7 

 8  الثورة الصناعية .............. دولة أوروبية ظهرت فيهاأول -

 9   أول حيوان تم تدجينه هو .............................................. -

يقصد بحضارة بالد الرافدين حاليا ....... - 10 

................تحتل دولة االمارات من حيث انتاج التمور في العالم المرتبة . - 11 

مخترع االلة البخارية هو ...................................... - 12 

 

1 

 معلم المادة بسام النقروز

2مدرسة التميز االساسية ح  



 السؤال الثاني  : عدد ثــــالثا لكل ممـــا يلـــــي  : 
:   أسباب ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا دون غيرها من الدول االوروبية   -أ  

             1.)................................................................................................................................  

             2.)...............................................................................................................................  

             3.)................................................................................................................................   

            4.)................................................................................................................................  

وسائـــل االتصــــال بين الحضـــــارات      -ب        

           1.)................................................................................................................................  

             2.)...............................................................................................................................  

             3.)................................................................................................................................  

             4.)................................................................................................................................  

     اسماء حضارات قديمة ظهرت في العالم   -ت  

           1.)................................................................................................................................  

             2.)...............................................................................................................................  

             3.)................................................................................................................................  

             4.)................................................................................................................................  

 

    أهمية  الموقع الجغرافي لدولة االمارات في ازدهارها ورقيها الحضاري    -ث

           1.)................................................................................................................................  

             2.)...............................................................................................................................  

             3.)...............................................................................................................................  

 

 

. 
    مراحل الثورة الزراعية في أوروبا   -ح

           1.)................................................................................................................................  

             2.)...............................................................................................................................  

             3.)................................................................................................................................  

             4.)................................................................................................................................  

             5.)................................................................................................................................  

    مراحل الثورة الصناعية  في أوروبا    -خ

           1.)................................................................................................................................  

             2.)...............................................................................................................................  

             3.)................................................................................................................................  

             4.)................................................................................................................................  

             5.)................................................................................................................................  

 

 السؤال الثالث   : صنف نتائج الثورة الصناعية التالية وفق الجدول : 
ظهور االحزاب  -زيادة التنافس االستعماري        -  تحسين طرق المواصالت   -انشاء المصارف        -)إزدهـــــار التجـــــارة        

الهجرة من الريف الى المدن (   -   انتشـــــار البطــــــالة  -     للعمال سوء االحوال المعيشية  –   

 

 

 

 

 

 النتــــــائـــــــج المترتبــــــــة على الثورة الصنــــــــاعيــــــــــة 
 نتـــــــائج اقتصادية  نتائج اجتماعية  نتائج سياسية 

 

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

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

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

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

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

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

 

…………………………………………. 
 

………………………………………….. 
 

………………………………………….. 
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 لتعاريف التاليـــــوم المناسب المفهضع  :السؤال الرابع 
 المفهــــــــــــــــــــوم           تعـــــــــــــــــريفـــــــــــــــــــــــه                                    

  اعتماد دولة ما على امكاناتها المحلية والخاصة دون اللجوء الى االستيراد من الخارج

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

  قنوات تقليدية تحفر لتجميع المياه الجوفية واستخدامها في الزراعة والشرب 

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

  جميع انجازات االنسان في مجاالت االكتشاف واالختراع والتفكير للوصول الى حياة أفضل 

.................................................................... 
  االنتقال من صيد الحيوانات واالسماك وجمع النباتات الى الزراعة

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

  االتجاه نحو االنتاج باستخدام االالت الصناعية كبديل عن العمل اليدوي لالنسان 

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

عد أخرى زراعة محصول مختلف سنة ب  

 

 

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

 

 

  السؤال الخامس    : أكمــــل المخطط الذهني التالي حول الحضارات القديمة في العالم   : 

 

 

 

 

 

 

 

  السؤال السادس    : من خالل دراستك للثورات الزراعية والصناعية والمعلوماتية أكتب ماتعنيه الصور التالية :

 

 

 

     
                                           

 

  السؤال السابع     : من خالل دراستك للثورة  المعلوماتية  . أجب عما يلي  :
عدد ثالثة أشكال للثورة المعلوماتية  1س  

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

عدد ثالثة إنجازات لدولة االمارات في مجال الثورة المعلوماتية  2س  

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

عدد ثالثة من أهمية الثورة المعلوماتية  3س  

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

 

العالمالحضارات القديمة في   

رات القديمة  التي قعوامل قيامها  

وسائل التواصل بينها 

امت في العالم 

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

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

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

امثلة عليها  
بالرافــــــــــــــــــدين 

التواصل بينها 

امثلة عليها  

 الهجــــــــرة

 وسائل التواصل بينها 

 بالد الرافــــــــــــــــــدين  وفرة المياه من االنهـــــــار 

مل قيامها  عوا  

ـدين 

يامها  
 ...................................................

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

..........

 

 

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

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

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

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

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

.......

. 

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

.......

. 

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

.......

. 

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

.......

. 

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

.......



 

عدد أثرين إيجابيين واخرين سلبيين  للثورة المعلوماتية  4س  

 أُثار  ايجابية للثورة المعلوماتية أُثار  سلبية  للثورة المعلوماتية
  

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

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

 

 السؤال الثامن :  من خالل دراستك الهتمام حكومة االمارات بالصناعة أجب عما يلي :                                          

عدد ثالث مناطق صناعية في االمارات  1س  

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

  عدد ثالث قطاعات صناعة في االمارات 2س

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

بين اثنين من أدوار الشيخ زايد في النهضة الصناعية في دولة االمارات    3س  

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

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

 

السؤال التاسع :  مثل باالعمدة البيانية نسبة المساحات المزروعة من الخضروات واالشجار المثمرة والنخيل في دولة االمارات حسب 
 االحصائيات التالية  :                                         
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 العاشر  :أكمل الفراغ فيما يلي
...................................................................................................اشهر حكام الدولة السومرية   - 1 

 2 ........... ...................................................... ........................أشهر حكام الدولة البابلية   -

  ................................................ العالم العربي المصري الذي اخترع علم الفيزياء الفمتوثانية  -3

   ............................. ....................................سجل حمورابي قوانينه على   - 4

 5  .........................................................حصل احمد زويل على جائزة نوبل عام   -

   ....................................... و ........................................تنقسم الواجبات الى قسمين هما -6

 7    .......................................      ...............................   من الصفات والقيم التي كان يحبها الشيخ زايد  -

   ............................................................................اللون الذي تم اختياره لسعفة النخيل في شعار عام الخير  -8

    .............................................. 2017صاحب مبادرة عام الخير  -9

 10 .........................................................هي  2016اسم المبادرة التي اطلقها الشيخ خليفة عام   -

............. ................................................2017من االمثلة على المساعدات االنسانية التي قدمت في عام الخير  -11  

 الحادي عشر : عدد ثــــالثا لكل ممـــا يلـــــي  : 
:   إنجازات القائد السومري اورنامو    -أ  

             1.)................................................................................................................................  

             2.)........................................................................................ .......................................  

             3.)................................................................................................................................   

  إنجازات القائد البابلي حمورابي    -ب

           1.)................................. ...............................................................................................  

             2.)...............................................................................................................................  

             3.)....................................................................................... .........................................  

إنجازات العالم المصري احمد زويل   -ت  

           1.).................................................... ............................................................................  

             2.)......................................................................... ......................................................  

              
 

مكونات المواطنة االيجابية       -ح  

           1.)..................................................... ...........................................................................  

             2.)..................................................................................... ..........................................  

             3.)............................................................................. ...............................................  

             4.)..............................................................................................................................  

 

قيم المواطنة االيجابية   -ج  

           1.)...................................... ..........................................................................................  

             2.)..................................................................................... .... ......................................  

             3.)...............................................................................................................................  

 

شخصيات اماراتية برزت وساهمت وابدعت في العمل االنساني    -خ  

           1.)................................................................................................................................  

             2.).................................................................................. ........ .....................................  

             3.)...............................................................................................................................  
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 الثاني عشر  : صنف الواجبات التالية التي  يؤديها  المواطن  وفق الجدول : 
–المساهمة في المشروعات المجتمعية  –المحافظة على البيئة  –)صيانة اسرار الدولة   

تقديم الخدمات البناء الوطن  (  -الدفاع عن الوطن  -اداء الخدمة الوطنية   

 
 ـــــوم المناسب للتعاريف التالية:المفهضع  : الثالث عشر

 المواطنة االيجابية (   -عام الخير   -الزاقورة   -بابل      -)  التطوع     
 المفهــــــــــــــــــــوم           تعـــــــــــــــــريفـــــــــــــــــــــــه                                    

 معابد مدرجة في بالد الرافدين ذات شكل تصاعدي رأسي تنتهي ببناء غرفة االله

 

 

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

 تعني بوابة االله وهي عاصمة الحضارة البابلية 
 

 

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

يد بين االفراد في الدولة الواحدة موروث حضاري مشترك من المبادىء والقيم والعادات والتقال  

  
 

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

 تجسيد رفيع الرث انساني نابض بالعطاء االنساني  اسسه زايد االب وكرسه خليفة القائد 
 

 

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

 جهد فردي أو جماعي يهدف الى تحقيق منفعة عامة دون مقابل أو أجر 

 

 

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

 

  الرابع عشر: أكمــــل المخطط الذهني التالي حول عام الخير 2017  :
 

 

  

 

 

 

 

 
  الخامس عشر  : من خالل دراستك للشعار عام الخير 2017  . أجب عما يلي  :

   ؟عام الخيراستخرج من الشعار محاور  1س

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

   ؟لماذا صمم حرف الراء في الشعار على شكل سعفة نخيل 2س

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

شعار عام الخير من كال الجانبين لماذا تم اختيار سبع ورقات على 3س  

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

اللون االصفر المائل للذهبي للسعفة في الشعار؟  لماذا تم اختيارفسر  4س  

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

واجبات التالية التي  يؤديها  المواطن  ال  

 واجبات الزامية   واجبات تطوعية                                      
....................................................................  

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

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

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

 

………………………………………….. 
 

………………………………………….. 
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 أمثلة عليــــــــــــــــــــــــــــــــه

           

عليــــــــــــــــــــــــــــــــهأمثلة   

 المسؤولية المجتمعية

 أمثلة عليــــــــــــــــــــــــــــــــه

 التطــــــــــــــوع         خدمة وطن

2017عام الخير   

2017محاور  عام الخير     



  
 

 السادس عشر  : أقرأ النص جيدا ثم أجب عن االسئلة التالية :

 

ضع عنوانا مناسبا للنص ؟ 1س  

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

سم شخصيات انسانية امارتية في النص أبدعت في  2س
 العمل االنساني ؟

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

استخرج من النص قيميتن ايجابيتين ؟                 3س
     ...           ...................................... ..................................  

استنتج من النص رسالة االمارات للعالم ؟ 4س  

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

 

 

السابع عشر:استخدم مهارتك واكتب كلمة خليفة  باللغة  
       .المسمارية 

 

                                                          

 

. 

 

 

 الثامن عشر  : قارن بين الدولة السومرية والدولة البابلية كما في الجدول التالي 

 

 التاسع عشر :كيف يمكن للفئات التالية ان تسهم في عام الخير

 االب واالم الطالب والطالبة الموظف والموظفة
   

 

   

 

    

 

 الدولـــــــــــــــــة  الســـــــــــــــــــــــومرية البابليـــــــــــــــــــــــة
 عاصمتــــــــــــــــــــها   
 أشهر حكامها   

……………………………………………………..1 

 

………………………………………………….2 

……………………………………………………..1 

 

………………………………………………….2 

 ابرز االنجازات 

 مالحظة : تدرب على كتابة اسمك باللغة المسمارية
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 معلم المادة بسام النقروز

2االساسية ح مدرسة التميز  



 

فســـــــــــــر ما يلي بإيجاز: : العشرون   

تزايدالعطاء االنساني الذي يتميز به أبناء االمارات   1س  

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

اهتمام القيادة الرشيدة بالتواصل مع أبناء الوطن وزيارتهم في مدنهم وقراهم   2س  

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

استطاع العالم المصري احمد زويل التغلب على الصعاب التي واجهته    3س  

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

 

  

    الحادي العشرون   من خالل دراستك لدرس شهداء العمل االنساني . أجب عما يلي 

ما المقصود بمفهوم العمل االنساني ؟ 1س  

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

تي يمكن أن يتعرض لها أفراد  العمل االنساني ؟ما االخطار ال 2س  

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

اقترح مبادرات لتعزيز العمل االنساني في المدرسة ؟ 3س  

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

متى تحفل دولة االمارات بذكرى زايد   للعمل االنساني ؟ 4س  

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

عمل االنساني ؟سجل اثنتين من أهمية ال  5س  

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

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

سم شخصيات امارتية رائدة في العمل االنساني؟  6س  

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

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

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

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

أكمل المخطط التالي :7س   
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 القطاعات الرئيسية التي تضمنتها مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية  للعمل االنساني 



   

  الثاني و العشرون   من خالل دراستك لدرس  الخريطة  . أجب عما يلي 

 1س

 

 

                   أكمل المخطط  التالي : حول انواع الخرائط2س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يطة الخرعين على خريطة االمارات التي امامك عناصر  3س  

 

 أنواع الخرائط 

.....................................الخرائط    

 امثلة عليها
............................ 

 

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

..

.....................................الخرائط    

 امثلة عليها
............................ 

 

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

..
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السؤال الرابع والعشرون : أكمل الفراغ فيما يلي                                                                                                        
        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 السؤال الخامس والعشرون : قارن بين خطوط الطول ودوائر العرض وفق معطيات الجدول التالي :

 السؤال السادس والعشرون : أحسب المسافة 

 السؤال السابع  والعشرون : أحسب الزمن بين مدينة أبو ظبي والمدن التالية : 

 معلم المادة بسام النقروز

2مدرسة التميز االساسية ح  



للمساعدة في حل السؤال السابق  السابع والعشرون أدرس القاعدة التالية جيدا ثم طبقها على السؤال      
  
  
  
  
  
  
  
   
 

 

 

 

 

 

 

أكمل المخطط  التالي  حول االطلس 1س  

 

 

 

 

 

 

أكمل المخطط  التالي  حول الموسوعة : 2س  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 السؤال الثامن  والعشرون :  من خالل دراستك لدرس االطلس والموسوعة أجب عما يلي :

 مفهومه :
  
 

 أنواعه :
1)  

2                      )  
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 أمثلة عليه  :
1)  

2                      )  

  

 مفهومها :
  
 

 أنواعها :
1)  

2                      )  

 

 أمثلة عليها  :
1)  

2                      )  

  

  الموسوعة 



 

  بين أهمية االطالس والموسوعات : 3س

)................................................................................................................................ 1 

2.).................................................................................. ........ .....................................  

3.)...............................................................................................................................  

هناك طريقتان لتنظيم وترتيب المعلومات في الموسوعة . عددها  : 4س  

................................................................................................................................) 1 

2.).................................................................................. ........ .....................................  

 

 

صنف كما في الجدول التالي  :السؤال التاسع والعشرون :  

 

 السؤال الثالثون :  من خالل دراستك لدرس الدراسة الميدانية : أجب عما يلي :
 

أكمل المخطط  التالي   : 2س  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهدافها  :
1)  

2     )  

3                 )  

  

  ة دراسة الميدانيال

 مفهومها :
 

 

 

 

 

 خطواتها  :

1)  

2    )  

3                  )  
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 مع تمنياتي لكم بالنجـــــــــــــــاح  .........     معلم المادة بســــام النقروز 
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 االجابات النموذجيـــــــــــــــــــــــــــــة 
 رقم السؤال االجابة النموذجية
 أكمل الفراغ فيما يلي :

الثالثة  -الرابعة -6قبل الميالد -5افريقيا  -4ابن خلدون  – 3دبي   -2قبل الهجرة  -1  
جميس وات  -12الرابعة -11العراق -10الكالب  -9بريطانيا  -8محمد بن راشد -7  

 السؤال االول

( االهتمام باالختراعات 3( اتساع تجارة انجلترا الخارجية 2(االستقرار السياسي    1   -أ  عدد
 والبحث العلمي + أي أجابة صحيحة 

( الفتوحات + أي أجابة صحيحة4(التجارة 3( السياحة  2( الهجرة  1 -ب  
ة الصينية( الحضار4( حضارة بالد الرافدين 3( حضارة مصر القديمة 2( حضارة الهند  1  -ت  
واجهات بحرية ساعدت على تنوع نشاطه ( اشرافه على عدة 2( الموقع المتوسط  من العالم1 -ث

( صلة الربط بين بين الغرب االوروبي والمشرق االسيوي + أي أجابة صحيحة3االقتصادي   
لحقول(وضع السياج ل4( تربية الحيونات 3( االالت الزراعية 2(االدوات البدائية في الزراعة 1 -ح  

( القنوات 5( تعدين الفحم 4( المصانع والمدن 3(االالت البخارية 2( االالت الجديدة 1خ( 
 والقطارات

ثاني السؤال ال  

 صنف :
الهجرة من الريف الى المدن   -انشاء المصارف   –: ازدهار التجارة  نتائج اقتصادية

المواصالتتحسين طرق   –اجتماعية : سوء االحوال المعيشية للعمال    
ظهور االحزاب  -سياسية  : زيادة التنافس االستعماري    

 

  السؤال الثالث

 ضع المفهوم:
تدوير المحاصيل –الثورة الصناعية  –الثورة الزراعية  –الحضارة  –االفالج -االكتفاء الذاتي   

  رابعالسؤال ال

  الحضارات –المخطط الذهني 
الخليج العربي  –الفارسية  –الصينية  –مصر القديمة   –أمثلة :   

المواصالتسهولة  –الموقع الجغرافي الهام  –المناخ المعتدل  –خصوبة التربة  –:عوامل قيامها   
الفتوحات  –الحروب  –التجارة  –وسائل التواصل بينها : السياحة   

  خامس السؤال ال

 ماتعنيه  الصور 
االفالج - االنترنت –االلة البخارية  –البريد االلكتروني  –أدوات زراعية قديمة   

  سادس  السؤال ال

التجارة االلكترونية                                                 -البريد االلكتروني  –االنترنت 1س  
التعلم الذكي                                           –الحكومة االلكترونية  –التعلم االلكتروني  2س  
اختراع االالت الذكية                           -اختصار المسافات  –سرعة الوصول للمعلومات 3س  

(انخفاض تكاليف االنتاج2( توفر المعلومات بسرعة فائقة 1االثار االيجابية :  4س  
(زيادة معدالت الجريمة 2(ضعف العالقات االسرية 1االثار السلبية :  

 السؤال السابع 

مدينة دبي الصناعية                      –مدينة العين الصناعية  –مدينة ابو ظبي الصناعية  1س  
صناعة الحديد                                                       –صناعة الغاز  –تكرير النفط  2س  

االهتمام بالصناعة االستخراجية والتحويلية  -اقامة مناطق صناعية  3س  

لسؤال الثامنا  

  تاسع  السؤال ال 
21.7الخضروات %  

3.7االشجار المثمرة %  

%44النخيل   
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 رقم السؤال االجابة النموذجية
 أكمل الفراغ                                                                                                   

واجبات الزامية وواجبات تطوعية  -6  1999 -5مسلة  -4احمد زويل -3حمورابي  -2اورنامو -1  
0الشيخ خليفة بن زايـــــد -9االصفر المائل الى الذهبي  -8اغاثة الملهوف  –الشهامة -الكرم  -7  
الماء والمالبس                                          –االغذية والطعام   -11عام القراءة    –10   

 السؤال العاشر 

( بنى المعابد  + أي أجابة صحيحة 3( وحد المدن السومرية  2(اختراع الكتابة    1   -أ  عدد  
(حفر القنوات والسدود+ أي أجابة صحيحة3( قوانين حمورابي   2( قام باصالحات داخلية   1 -ب  
( الف العديد من الكتب واالبحاث  2رع علم الفمتوثانية   ( اخت1  -ت  
  ( المشاركة المجتمعية 4الحقوق  ( 3( الواجبات 2( االنتماء 1 -ث
المشاركة االيجابية ( 3 تحمل المسؤولية (2 مساواة (ال1 -ح  

مباركم االمارات الشيخة فاطمة بنت ( ا3 شيخ حمدان بن زايد (ال2 الشيخ خليفة بن زايد ( 1خ(   

 السؤال الحادي عشر 

صنف:                                                                                                         
الدفاع عن الوطن  –أداء الخدمة الوطنية  –واجبات الزامية : صيانة اسرار الدولة    

تقديم الخدمات -المساهمة في المشروعات المجتمعية  –المحافظة على البيئة واجبات تطوعية : 
 البناء الوطن

 السؤال الثاني عشر 

 المفاهيم:
التطوع  –عام الخير  –المواطنة االيجابية  -بابل –الزاقورة   

 السؤال الثالث عشر 

2017عام الخير     

دعم المتفوين –( المسؤولية االجتماعية مثل : بناء المدارس والكليات غير الربحية 1محاوره    
حمالت نظافة البيئة والشواطىء........  -( التطوع    : مثل التبرع بالدم 2            
االمن والشرطة والدفاع المدني    -( خدمة وطن: مثل  االنتساب للقوات المسلحة 3             

 

 السؤال الرابع عشر 

 شعار عام الخير   

خدمة وطن                                                      -التطوع   –المسؤولية االجتماعية  1س
الن شجرة النخيل مباركة وذات قيمة عند مجتمع االمارات  2س     
داللة على امارات الدولة السبع المتحدة 3س  
                              والخير والسعادة  لون الشمس ويدل على العطاء الن اللون االصفر  4س

      

 السؤال الخامس عشر 

اقرأ النص:                                                                                                    
اجابة مناسبة (العطاء االنساني في االمارات ) تقبل اي   1س   

ام االمارات  –الشيخ حمدان بن زايد  –الشيخ خليفة 2س  
عمل الخير –العطاء  3س  
االمارات عاصمة انسانية تقدم الغوث والمساعدة لكل محتاج سواء كان صديق ام منكوب....  4س  

 السؤال السادس عشر 

كلمة خليفة باللغة المسمارية اكتب   
بالكتابة () استعن بالحرف المسمارية وقم   

 السؤال السابع عشر 

 مقارنة بين الدولة السومرية والدولة البابلية 
الدولة السومرية : عاصمتها ) أور (   -  أشهر حكامها ) أورنامو ( – أهم االنجازات) اختراع 

توحيد المدن ( –بناء المعابد -الكتابة المسمارية   
 الدولة البابلية : عاصمتها ) بابل (   -  أشهر حكامها ) حمورابي  ( – أهم االنجازات) قوانين 

توحيد المدن ( –االصالحات الداخلية  - يحموراب  
 

 السؤال الثامن عشر 

هم في عمل الخير اكيف يمكن للفئات ان تس  
تنمية حب التطوع وعمل الخير في االبناء   -االب واالم :  غرس قيم حب الوطن في االبناء  

 السؤال التاسع عشر 
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احترام النظام والمعلمين  -التطوعية    لم باالعماالطالب والطالبة : القيا  
القيام باالعمال التطوعية  –العمل بإخالص وامانة الموظف والموظفة :   

 

 

 رقم السؤال        االجـــــــــــــــــــــابة  النموذجيـــــــــــــــــــــــــة
 فســــــــــر                                                                                                

س حب أبناء االمارات لعمل الخير ومساعدة المحتاجين1  
حب القيادة وترابطها وتواصلها مع أبناء المواطنين  2س  
                                                  بالصبر والثقة بالنفس واال صرار والعزيمة   3س

 السؤال العشرون 

 درس شهداء العمل االنساني    
هوالنشاط الهادف لتقديم المساعدة واالغاثة لالفراد الذين يوجهون خطرا يهدد حياتهم  1س  
التعذيب .................... –المرض  –الجوع  –القتل   2س  
التبرع بالدم  –جمع التبرعات لطالب الفقراء وااليتام  3س  
التاسع عشر من رمضان في كل عام  4س  
استمرارية النمو والرخاء في الدولة  –اسعاد االخرين ومساعدتهم   5س  
الشيخ محمد بن راشد  –الشيخ محمد بن زايد  –الشيخ خليفة بن زايد  6س  
    ابتكار المستقبل  –تمكين المجتمع  –نشر المعرفة  -مكافحة الفقر    7س

 السؤال الحادي والعشرون

حدد المقصود بالمفاهيم التالية                                                               1س  

ارجع الى قاموس المصصطلحات الموجود في أوراق المراجعة                                      
خرائط المناخ  –خرائط التضاريس  –ئط الطبيعية مثل : خرائط التربة الخرا  2س    

الخرائط االقتصادية  –الخرائط البشرية  مثل : الخرائط السياسية             
103ارجع الى الخارطة الموجودة في الكتاب وانقل االجابة صفحة  3س  
أكمـــــــــل الفراغ  4س  
المواقع على االرض –خط التاريخ الدولي  –مفتاح الخريطة   -الطبيعية  –علم الجغــــرافيا     
                          الحركة اليومية       -كم   111          –شماال      66.5  

 السؤال الثاني والعشرون

 مقارنة بين خطوط الطول ودوائر العرض 
 خطوط الطول :

صاف دوائر تمتد بشكل رأسي  مفهومهه : خطوط وهمية على شكل أن   
خط طول 360العدد:   

تحديد الزمن –االهمية : تعيين المواقع   
  دوائر العرض  :

مفهومهه : دوائر وهمية على شكل  دوائر كاملة االستدارة  تمتد بشكل عرضي     
دائرة عرض 180العدد:   

معرفة المناخ                                                             –االهمية : تعيين المواقع   
                                                            

 السؤال الثالث عشر      

26X111=2886 السادس والعشرون  السؤال كم  

(  مدينة القاهرة)             (           مدينة بومباي)                   (  مدينة طوكيو )           
مدينة براغ)                       (  مدينة لندن )                    (                                  

                                 

 السؤال السابع والعشرون

 س1االطلس:

   البيانية    عديدة مثل الصور والرسوم واالشكالكتاب يضم خرائط متنوعة وأشكاال مفهومه : 
أنواعه: أطالس عامة  مثل أطلس العالم    
االطلس التاريخي ..........   –أطالس متخصصة : مثل أطلس الحيوانات    

  س  2الموسوعة : 
مفهومها : مؤلفات تحوي معلومات حول موضوعات المعرفة االنسانية أو المتخصصة في  

 موضوع معين 

 السؤال الثامن والعشرون



أنواعها: موسوعة عامة  مثل موسوعة جينس لالرقام القياسية           
موسوعة  متخصصة : مثل موسوعة االمثال الشعبية في الوطن العربي  ..........      
 

 

 

 

  

 رقم السؤال             االجـــــــــــــــــابة النموذجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة                             
اهمية االطالس والموسوعات                                                                     3س  

وتحللها *تطوير مهارات الطالب في قراءة الخرائط  
 *توفير معلومات للقارىء عن الدول والمواقع المختلفة 

 *تعد مصدرا لالجابة عن التساؤالت المختلفة 

 اي  جابة أخرى صحيحة
طرق تنظيم الموسوعة وترتيبها: 4س    

 *حسب االحرف الهجائية 

حسب الموضوعات                                                                  *     

تابع للسؤال الثامن 
 والعشرون   

صنف :5س  
الجبال -خرائط التضاريس : السهول    

 الموسوعات: جينس لالرقام القياسية 
السكان   –الخرائط السياسية :المدن   

 الخرائط االجتماعية : الفقر واالمية 
 الخرائط االقتصادية :حقول النفط 

 الخرائط التاريخية: المواقع االثرية                                                                    

 السؤال التاسع والعشرون

 الدراسة الميدانية 
مفهومهـــــــــــا : اسلوب لجمع المعلومات والحقائق حول ظاهرة معينة من خالل زيارة المنطقة 

حظتها ودراستها مالالتي تحدث فيها الظاهرة و  
 أهدافهــــــــــــــا : 1-معرفة الظواهر الطبيعية والبشرية ومعالمها 

تنمية مهارة المتدرب في دراسة المشكالت وتحليلها -2                        

تنمية العديد من المهارات التي اليمكن اكتسابها بالمعرفة النظرية  -3                         

 خطواتـــــــــــــها : 1- التحضير للدراسة 

تنفيذ الدراسة  -2                         

                          عرض الدراسة على الزمالء أو الجهات المعنية -3                        
                                                                    

 السؤال الثالثون    

 

 مع تمنياتي لكم بالنجـــــــــــــــــــــــــــــــــاح              

ز    معلم المادة   :    بسام النقرو  

      2مدرسة :التميز االساسية ح
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