
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

                   7/ae/com.almanahj//:https      للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا *

  7social/ae/com.almanahj//:https     للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا *

                

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

https://almanahj.com/ae/7social2     

                   grade7/ae/com.almanahj//:https           لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا *

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة الرؤية الخاصة اضغط هنا                                           

    bot_almanahj/me.t//:https         للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا        
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 السؤال األول: اختر المصطلح المناسب لهذه العبارات:                                                                    
 

. الي خريطة عند معالجتة وعرضة وطباعتة باستخدام انظمة المعلومات الجغرافيةملف يحتوي علي عناصر تتحول   -1  
(الخريطة اليدوية  –الخريطة الرقمية  –الخريطة الهاتفية )                                                                  

 

 2-  اي مما يلي ليس من مكونات نظم المعلومات الجغرافية .          

( الموارد البشرية – الرسوم البيانية –االجهزة)                                                                                            
 

.هي صور تقتصر علي تصوير سطح االرض فقط   -3  

الصور  –اقمار االستشعار عن بعد – الصور الجوية)  
                                                                                          ( المدارية

                                                                                                                                                .  والتحزير منها ومتابعتهاهو التنبؤ بالطقس واكتشاف االعاصير والعواصف قبل وصولها    -4
  (   الخرائط - الجغرافيا –االرصاد الجوية) 

                                                                     
.  تصنيف التربة تبعا النواعها ومشكالتها مثل التلوث والملوحة والجفاف -5  

 – الجيولوجيا - الزراعة )                                                                                                            
           (المياة

.من العوامل التي ساعدت علي ظهور نظم المعلومات الجغرافية  -6  

( تطور الحاسبات االلية – تطور السكان    ( - تطور المدن                                                                           
  .من المجاالت التي يمكن االستفادة منها في النظم المعلومات الجغرافية  -7

( تخطيط المدن – التجارة– السفر)                                                                                                                         

                                                                  
.تم صناعتة بايدي كفاءات اماراتية في مقر مركز محمد بن راشد هو اول قمر صناعي لالسنشعار عن بعد ي -8  

 

   ( عرب سات –دبي سات–خليفة سات)                                                                                         

                                           
وهو لتعزيز مكانة دولة االمارات العربية المتحدة عالميافي مجال علوم الفضاء. 2013تم اطالقة في عام  -9  

اوروبا واسيا ( –افريقيا واوروبا  –دبي سات )                                                                                
  خليفة سات .ما موعد اطالق القمر الصناعي  -10

                                                                                                 (2018 – 200 – 2003  )  
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 دولة االمارات العربية المتحدة
 دائرة التعليم والمعرفة
 مدرسة الرؤية الخاصة

 

 
 

 المادة: الدراسات اآلجتماعية
م2020/     1/    17  -التاريخ:  

 

 

الشعبة /             الســابــع             -الصف :             ....................  .................. -اآلسم :  

1920-2020لعام الدراسيا  
  الثانيالفصل الدراسي 



 السؤال الثاني: اذكر المقصود بالمفاهيم اآلتية:                                                                            
  

االستشعار عن بعد (  –التطبيقات الذكية  -  الخريطة الرقمية   – نظم المعلومات الجغرافية)   
 

 المفهوم تعريفة
هي بنوك للمعلومات الجغرافية يستخدم فيها الحاسب االلي لجمع وتخزين وتصنيف 

 ومعالجة المعلومات 

 

هو جمع المعلومات عن مساحات او مناطق من سطح الكرة االرضية وذلك بالتقاط علي 
 شكل صور رقمية باستخدام اقمار صناعية

 

هزة الكمبيوتر اللوحي وغيرها هو برنامج كمبيوتر مصمم ليعمل علي الهواتف الذكية واج
 من االجهزة النقالة 

 

ملف يحتوي علي عناصر تتحول الي خريطة عند معالجتة وعرضة وطباعتة باستخدام 
 انظمة المعلومات الجغرافية 

 

 

 السؤال الثالث: امأل الفراغات اآلتية بكلمة مناسبة:                                                                         
 

من العوامل التي ساعدت علي ظهور نظم المعلومات الجغرافية   (1  

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

 

.  من استخدامات االستشعار عن بعد  (2  

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

 

. مكونات نظم المعلومات الجغرافيةمن   (3  

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

 

.من امثلة المشاريع الفضائية االماراتية   (4  

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

 

ما المجاالت التي يمكن االستفادة فيها من النظم المعلومات الجغرافية . (5  

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

( مسارات اقمار االستشعار عن بعد اثناء قيامها بعملية البحث .6  

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

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

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

( من مهارات تفسير صور االستشعار عن بعد .7  

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

............................................................................................. 
.............................................................................................  
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 السؤال الرابع : أتمم بناء المخطت اآلتٌى بما ٌيناسب :                   
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 طرق التقاط صور االستشعار عن بعد الرقمية


