
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

                   10/ae/com.almanahj//:https      للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا *
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                 

https://almanahj.com/ae/10social1     

                 grade10/ae/com.almanahj//:https           لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا *
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 الفصل األول -العاشر أسئلة مراجعة الصف 
                                    ( أما اإلجابة الخطأ .xأمام اإلجابة الصحيحة و )( √)ضع إشارة 

ساهم النظام القبلي في ترسيخ الفكر االتحادي .)   (-1  

من القبائل التي هاجرت للهند أثناء العدوان على المنطقة آل حماد و آل علي . )   (-2  

حلف بني ياس حلف بري عاشوا في منطقة الظفرة و برزا أثر طرد البرتغاللين من ساحل عمان . )   ( -3  

من قرارات الشيخ كايد بن عدوان إلحاق عدد كبير من أهالي إمارته للهجرة للضفة األخرى من الخليج العربي . )   (  -4  

ي و البريطاني  في الماضي . )    (تعرضت منطقة الساحل إلى العدوان الفارسي و البرتغال -5  

منديال ساهم في استنهاض الهوية الوطنية لشعبه في مصر . )   ( -6  

تسليم جميع الرهائن الهنود إن وجدوا إلى بريطانيا . )   ( 1820كان من شروط معاهدة -7  

م توقيع اتفاقية السالم . )    ( 1819كان من نتائج حملة بريطانيا -8  

 

                                                       حات من خالل دراستك و فهمك .عرف المصطل 

الفكر االتحادي : -1
.............................................................................................................................................  

القرصنة :-2  

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

الديمقراطية : -3  

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

الفيدرالية :-4  

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

خفر السواحل : -5  

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

المرتزقة : -6  

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

الدخالة :-7  

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



الديموية :-8  

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

المنطقة الشرقية :-9  

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

الحنكة :-10  

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

 

 أكمل الفراغات في األشكال القادمة : 

لتالية أو حدد انتمائها إلى أي دولة . أكمل الشخصيات ا-1  

 اسم الشخصية الدولة

 جمال عبدالناصر ..........................................

 .......................................... الهند

 مانديال ..........................................

 

من خالل دراستك عن الشيخ زايد رحمه هللا أكتب صفاته عذا القائد التي تحلى بها نتيجة تأثره بالبيئة العربية و القبلية .  -2  

 

 

 

   سجل مقومات وحدة دولة اإلمارات العربية المتحدة كما تعلمتها -3

 

 

 

 

 

 

........ةالفطن............

وحدة اللغة 

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........



 

الظروف التي أثارت الفكر االتحادي ،أكمل :-4  

 

 

:  و الشيخ سعيد بن مكتوم الشيخ زايد األول قارن بين صفات-5   

 وجة المقارنة  الشيخ زايد األول الشيخ سعيد بن مكتوم 

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

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

 

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

 

 الصفات 

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

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

 

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

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

 

 األعمال

 

األطوار التي مر بها 
الفكر االتحادي 

3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 



حدد على الخريطة مواقع المدارس التالية ، مدرسة ابن تيمية ، مدرسة التيمية المحمودية ، مدرسة األحمدية ، مدرسة -6
 السعادة ، مدرسة الفتح . 

 

 

 

: الجدول التالي ،أكملمن خالل دراستك و فهمك -7  

  

 البرتغال الدول االستعمارية
 ....................................................... االساليب االستعمارية

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

 ...................................................... اطراف الحرب

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

 ...................................................... نتائج الحرب

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

...................................................... 
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:من خالل دراستك  أكتب النتائج المترتبة  -8  

 

 

 النتائج المواقف واالحداث

 ............................................................................. والتآلف في قيام االتحاد.دور التآزر 

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

 

 ............................................................................. الغزو البرتغالي في منطقة الخليج العربي.

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

 

 ............................................................................. االمتداد الجغرافي الطبيعي لألمارات.

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

 

 ............................................................................. قاعدة النظام االتحاد الفدرالي.

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

 
 

 

 

( : 1) النص رقم اقرأ النص قراءة متأنية لإلجابة عن األسئلة التالية   

........................................................................................ضع عنوان مناسب للنص . -1  

من هي العاصمة التاريخية لإلمارات ؟ .........................................................................-3  

............................................................ما هو اإلسم القديم إليران كما فهمت من المقطع ؟ -4  

ما سبب إعادة الفرس حساباتهم إتجاة قوة القواسم ؟............................................................-5  

........ما هي المدينة التي أنشئها العرب في جنوب فارس و تعتبر على رأس المدن ؟ ..............-6  

في أي عام قامت الفرس بهجوم على سفن القواسم و القوات العمانية ؟ ....................-7  

ما هي نتائج طرد القواسم للفرس من البحرين ؟ ...........................................................-8  

 

 

 



( : 2لنص رقم ) ااقرأ النص قراءة متأنية لإلجابة عن األسئلة التالية   

 

 

ضع عنوان مناسب للنص . ........................................................................................-1  

ما اسم حاكم فارس كم ذكر في المقطع ؟ ....................................................................... -2  

التاريخية لإلمارات ؟ .........................................................................من هي العاصمة -3  

ما هو اإلسم القديم إليران كما فهمت من المقطع ؟ ............................................................-4  

..........................................................ما سبب إعادة الفرس حساباتهم إتجاة قوة القواسم ؟..-5  

ما هي المدينة التي أنشئها العرب في جنوب فارس و تعتبر على رأس المدن ؟ ......................-6  

في أي عام قامت الفرس بهجوم على سفن القواسم و القوات العمانية ؟ ....................-7  

القواسم للفرس من البحرين ؟ ........................................................... ما هي نتائج طرد-8  

 


