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 م2019 – 2018الثالث للعام الدراس ي للفصل الدراس ي  الصادسدليل ثصحيح امتحان مادة الدراشات الاجتماعية للصف 
 

 إدارة التقييم والامتحاهات

 

 

 
ا
 درجة 25                                                                                                               أقسأ الفكسٗ ّالشهل ، ثه أجب : :  أول

 إلاجابةرمز         رقم املفردة
 الدرجة

 وموجهات التصحيح

 درجات 3                    ضي٘   –  1

2 b – درجات 3                   انشاشاث انمسطحت 

3 

  :فزق إجمانِ انتبادل انتجارُ  –

 مهْار دًالر9=  مهْار دًالر 5.9 -مهْار دًالر  5.9 -

 صخٔح حيصل الدزج٘ نامل٘إذا قاو بإجساٛ العنلٔ٘ اذتطابٔ٘ نامل٘  مالحظة :

 أما اذا ّضع اذتل بدٌّ إجساٛ العنلٔ٘ اذتطابٔ٘ حيصل علٙ الدزج٘ نامل٘ -

  دزجات  3أما عيد إجساٛ العنلٔ٘ اذتطابٔ٘ ّاذتل غري صخٔح أّ بدٌّ حل ٓأخر  -

 درجات 4

 

4 
 زتاالت تعاٌّ:  -

 التجازٓ٘ -الطاق٘      -الجكافٔ٘      -الطٔاضٔ٘         -     االقتصادٓ٘  -

 درجات 6=  3× 2

 بإجابتينيكتفى  -
 

5 

 ضلع تصدزٍا دّل٘ اإلمازات إىل نْزٖ ادتيْبٔ٘

 الصياعات البرتّنٔنآّ٘    -الرٍب                  -اجملٍْسات                  -

 الػاش املطال -األملئْو                 -          اليفط ارتاو      -

  درجات 6=  3× 2

   بإجابتينيكتفى  -
 

6 

 عْامل أضَنت يف اختٔاز ميطك٘ بسان٘ لبياٛ املفاعالت اليّْٓ٘ الطلنٔ٘ :

 البعد عً املياطل الطهئ٘. -

 تازٓذ الصالشل يف امليطك٘ -

 اآلثاز البٔٝ٘تْافس مْازد املٔاِ ّالكدزٗ علٙ ختفٔف  -

 الكسب مً مصادز الطاق٘ الهَسبأٜ٘ الكاٜن٘  -

 الكسب مً البئ٘ التختٔ٘ -

 ٛ ّاذتال٘ األمئ٘ ّأّضاع طسم اإلخالٛامدٚ مالٛم٘ البي -

  الكدزٗ علٙ تكلٔل األثس البٕٔٝ. -

 درجات 3        

 

  مالحظة :

 يكتفى بإجابة واحدة   -

وتقبل أي إجابة  -

 صحيحة 
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 م2019 – 2018الثالث للعام الدراس ي للفصل الدراس ي  الصادسدليل ثصحيح امتحان مادة الدراشات الاجتماعية للصف 
 

 إدارة التقييم والامتحاهات

 
ا
 درجة 21                                                                                                               أقسأ الفكسٗ اآلتٔ٘ ، ثه أجب :  :ثاهيا

 رمز إلاجابة        رقم املفردة
 الدرجة

 وموجهات التصحيح

7 d – درجات 3 اننباتاث انحٌنْت 

 درجات 3 األمطار  –  8

9 
 الزتباطَا منٍْا ّاشدٍازٍا بطكْط األمطاز -

    ال تقبل أي إجابة أخرى   مالحظة : 

 درجات 3           

  

10 

 إحدٚ الطسم اليت تتدرٍا اليباتات الربٓ٘ للتخآل 

 مذ جذًرىا فِ انتزبت نهحصٌل عهَ انمْاه انجٌفْت   -

 تغطِ أًراقيا طبقت شمعْت نتقهْم عمهْت انتبخز -

 تخشن انماء فِ أجشائيا -

 درجات 3

   بإجابة واحدةيكتفى  -

وتقبل أي إجابة  -

 أخزٍ صحيحة

11 

 األخطاز اليت تْاجََا اليباتات الربٓ٘ الصخسآّ٘

 اذتْٔاىات ) املاشٔ٘ ( -                    اإلىطاٌ  -

 البٔٝ٘ املياخٔ٘ الكاضٔ٘ ) دزج٘ اذتسازٗ ، قل٘ األمطاز ، ادتفاف ...( -

  درجات 6=  3× 2

   بإجابتينيكتفى  -

وتقبل أي إجابة  -

 أخزٍ صحيحة

12 

 : علٙ اليباتات الربٓ٘ قدو مكرتح ٓطَه يف احملافظ٘

 .االىكساضإىشاٛ احملنٔات الطبٔعٔ٘ ذتنآ٘ اليباتات الطبٔعٔ٘ مً  -

 تْعٔ٘ الطهاٌ بأٍنٔ٘ اليباتات ّنٔف احملافظ٘ علَٔا.  -

 فكط للسعٕ  محآ٘ الّيباتات مً الّسعٕ ادتاٜس ّ حتدٓد مطاحات خمصص٘  -

  .األضس يف مْضه األمطاز ّإىبات العشب لدٚ تيظٔه عنلٔ٘ ارتسّج لليصِ   -

 أصخاب ضٔازات الدفع السباعٕ ّالدزاجات اليازٓ٘.ّمتابع٘ مساقب٘  -

 دّزٍا البٕٔٝ إنجاز األصياف اليباتٔ٘ امليكسض٘ أّ الشبُ ميكسض٘ ّإعادٗ  -

 قطعَا أّ حسقَا العيآ٘ بالّيباتات مً خالل احملافظ٘ علٙ شزاعتَا ّعدو - 

  

 

 درجات 3        

 

  مالحظة :

 يكتفى بإجابة واحدة   -

وتقبل أي إجابة  -

 صحيحة 
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 م2019 – 2018الثالث للعام الدراس ي للفصل الدراس ي  الصادسدليل ثصحيح امتحان مادة الدراشات الاجتماعية للصف 
 

 إدارة التقييم والامتحاهات

 
ا
 درجة 24                                                                                                       أقسأ ّالفكسٗ ّالشهل اآلتٕ ، ثه أجب : ثالثا

 رمز إلاجابة        رقم املفردة
 الدرجة

 وموجهات التصحيح

 درجات 3                     ملٌْٔ  - 13

 درجات 3                                            ½ - 14

15 

 قطاعات االضتجناز لدّل٘ اإلمازات يف مصس

 العكازات                  -

 الطٔاح٘ -

 االتصاالت -

 التهيْلْجٔا -

  درجات 6=  3× 2

 بإجابتين فقطيكتفى  -

16 

  :أمساٛ الشسنات اإلمازاتٔ٘ العامل٘ يف مصس  -

                        إعمارشزكت   -

  مٌانئ دبِ انعانمْت -

                        االتصاالث -

 دانو غاس  -  

 بنك أبٌظبِ اإلسالمِ          -

 زتنْع٘ الفطٔه الكابض٘ - 

 

  درجات 6=  3× 2

  مالحظة :

 بإجابتينيكتفى  -

17 

 : مشازٓع ضاٍنت فَٔا شسنات إمازاتٔ٘

                  .االجتناعٕمشسّع االضهاٌ  -

 بياٛ ّحدات طب األضسٗ -

 مدزض٘            011بياٛ  -

 حافل٘ للنْاصالت العام٘ 011تْفري  -

 

  درجات 6=  3× 2

   بإجابتينيكتفى  -
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 م2019 – 2018الثالث للعام الدراس ي للفصل الدراس ي  الصادسدليل ثصحيح امتحان مادة الدراشات الاجتماعية للصف 
 

 إدارة التقييم والامتحاهات

 
ا
 درجة 30                                                                                                                أقسأ اليص فٔنا ٓلٕ ، ثه أجب :   :رابعا

 رمز إلاجابة        رقم املفردة
 الدرجة

 وموجهات التصحيح

 درجات 3 الْضاط٘                 - 18

 درجات 3 ضي٘                           –  19

20 

 :الدّلتني ارتلٔجٔتني اللتاٌ ناٌ هلنا الفضل يف اجناح املصاذت٘

 اإلماراث انعزبْت انمتحذة دًنت  -

 انممهكت انعزبْت انسعٌدّت -

  درجات 6=  3× 2     

  

21 

 الكٔه اإلجيابٔ٘  

 انتسامح  -انسالو                    -انمصانحت                       -

 التعآش             -انحٌار                           -

  درجات 6=  3× 2

 بإجابتينيكتفى  -

22 

  اإلجساٛات اليت ىفرتَا الدّلٔتني بعد املصاذت٘

 فتح املْاىٞ -             خط الطرياٌ بدأ تشػٔل  -

 فتح الطفازات -      التيكل بني البلدًٓ               -

 فتح اذتدّد ّصفخ٘ جدٓدٗ بٔيَا   -

  درجات 6=  3× 2

   بإجابتينيكتفى  -
 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجات 3

 درجات 3 24

 

مضْق باب 

 انمنذب
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