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الدراسات 
االجتماعية 

1-الناتج

2-الناتج

3-الناتج

4 -الناتج

مراجعة الدراسات االجتماعية 
على حسب اهليكل الوزاري

للصف السادس 

سيعقد امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
لمادة دراسات االجتماعية للصف السادس 

2022-12-29:يوم الثالثاء 

 10:30إلى   8:30ساعتين  من  : مدة األمتحان 

:مالحظة 
درجات من الهيكل5سؤال كل سؤال ب 20األمتحان يتكون من  

.درجات وليست من الهيكل4أسئلة إضافية كل سؤال ب 5و

قطاع العمليات المدرسية 
1النطاق / 2المجلس التعليمي 

مدرسة ند الحمر للتعليم 
2األساسي ح

معلمة المادة : إعداد 
رفيعه الغالسي  : أ 

مديرة المدرسة 
أمل خان : أ



قراءة جداول�� قراءة الصور��قراءة خرائط��قراءة نص��

تتستنتج الطالبة منه المعلوما

التدرب على كافة انواع المهارات:  أولا 

قراءة الخط الزمني
:مثال 

مراحل قيام االتحاد  



:حقيقة جغرافية

*مالحظة*

:ة حقيقة تاريخي

مثال تم اتحاد 
دولة المارات 

1971في 

:قيمة ايجابية 
تقع دولة 

المارات في 
قارة آسيا

:مفهوم :قيمة سلبية 

الوطنية -الولء 
التسامح-

حضارة ...النانية 
تاريخ



التعاميم: ثالثا 

االزدحام في الطرقزادعدد السكان كلما زاد 

تؤدي إلى النجاح المذاكرة الجيدة 

الدلة : رابعا  

( ية بقايا  الكائنات الح)المباني واالحافير: دليل أساسي 

ماكتب عنها : دليل ثانوي  
اية مثل جبل بحيص والف: الشاهد التضاريسى 





(فقرة وشكل)نوع النص معلوماتي 
الموضوع الحضارات القديمة

ناتج التعلم 

مراجعة حسب الهيكل 



مفهوم الحضارة 

راع اإلختو البتكاروالتفكيرجميع إنجازات اإلنسان في مجالت 
والعمل على استغالل موارد الطبيعية لمستوى حياة أفضل  

قرار نشأت الحضارات القديمة في مناطق امتازت بخصائص عدة أدت إلى الست
والتحضر ، والتاريخ منذ القدم ينطق بأن المشرق العربي 

شرية كان موطنا لحضارات كثير ازدهرت بفعل توافر المقومات الطبيعية والب
التي ساعدت على نشأتها وتطورها وانتقالها إلى البالد المجاوة 



تِه على التّفكير ميَّز هللُ  تعالى  اإلنساَن عْن سائر المخلوقاِت بقدر
ئتِه المحيطِة بِه، والكالِم، والعمِل باليِد، فاستطاَع الّسيطرةَ على بي
كٍن وتأميَن حاجاتِه األساسيِّة مْن َمأكٍل وَملبٍس وَمس

، فعرَف الّزراعةَ وَمشرٍب،وتعاوٍن مَع اآلخريَن إلنتاجِ مايحتاُج إليهِ 
،ِ وظهَرت والكتابةَ وتربيةَ الحيواِن، مّما ساعَده على الستقرار

 اإلنساُن في المجالتِ ويُطلَُق َعلى كّلِ ماحقّقَهُ .المجتمعاُت اإلنسانيّة
.السابقِة اسُم الحضارةِ 

ّوُرهامفهوُم الحضارةِ وتط:ُأّوال



:  لحظ الصور واستنتج العوامل المؤثرة  في قيام الحضارات

(الموقع الجغرافي )
يؤمن سهولة المواصالت -
( وفرة المياه) يسهل التصال الحضاري -

توفير المياه العذبة -
توفير مناطق خصبة-
بالقرب من األنهار -

( التربة الخصبة )
تربة صالحة لقيام نشاط الزراعة -

(المناخ المالئم )
المناخ المعتدل يساعد -
على النشاط والعمل -

12

34



أهمية الزراعة في قيام الحضارات ؟

مصدرا اساسيا للغذاء

توفر مواد للبناء  

توفر فرص عمل للسكان 



:كون تعميما مستعينا بالكلمات التالية : نشاط للشطار 

(ازدهار الحضارات -التصال الحضاري   -الموقع الجغرافي  ) 
.

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

.

أن                     المتميز   يساعد على 
وبالتالي                   

التصال الحضاري الموقع الجغرافي 
ازدهار الحضارات 



https://www.liveworksheets.com/yd1933643pp

https://www.liveworksheets.com/it1137732lx

https://wordwall.net/resource/4049987/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9

https://wordwall.net/resource/2667293/%D8%A7%D9%84%D8

%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9

مراجعة الكترونية 



(فقرة ووجدول)نوع النص معلوماتي 
الثورات الصناعية 

ناتج التعلم 



كالهما تشابها فاي وفرة رأس المال واألٌدي العاملة
واهتمام الحكومة ووفرة مصادر الطاقة



اهتماُم حكومِة اإلماراِت العربيِّة المتّحدةِ بالّصناعةِ . 4

، ثّم أجْب على األسئلِة الّتي تليه .اقرأِ النصَّ
دةِ انطالقًا من استراتيجية بدأ التّطّوُر الّصناعيُّ في دولِة اإلماراِت العربيِّة المتّح

يُخ زايُد بُن سلطاَن آل ، فقْد أولى الباني المؤّسُس الشّ تنويعِ مصادر الّدخِل القومّيِ 
الُد في عهِده نهضةً الّصناعةَ اهتماًما كبيًرا، وشهَدِت الب-رحَمهُ هللاُ –نهيّاَن 

ّصناعاُت االستخراجيّةُ صناعيّةً كبيرةً، فأقيَمِت المناطُق الصناعيّةُ، وازدهَرْت ال
قيّةً ُشقّْت خاللَها الّطرُق، والتّحويليّةُ، وشهَدْت أعماُل البنيةُ التّحتيّةُ نهضةً حقي

.وُشيَّدْت الجسوُر، وتزايَد عدُد الموانِئ والمطاراتِ 



أقيَمِت المناطُق الصناعيّةُ         -
ليّةُ وازدهَرْت الّصناعاُت الستخراجيّةُ والتّحوي-
ُشقّْت الّطرُق،        -
ُشيَّدْت الجسوُر، -
تزايَد عدُد الموانِئ والمطاراِت -

أحدد الفكرة الرئيسة للنص-1

التطور الصناعي في دولة اإلمارات 

حدثت في أبين دور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا في النهضة الصناعية الكبيرة التي-2
البالد 



.مّيِ تنويِع مصادر الّدخِل القو-

اعي افسر اهتمام حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة بالقطاع الصن-3



https://wordwall.net/resource/35568353/%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF

مراجعة الكترونية 

https://wordwall.net/resource/13700769/%D8%A7%D9%84%D

8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7

%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-



(شكل )نوع النص معلوماتي 
المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات

ناتج التعلم 



بيَّةُ .1 .الدَّعُم والُمساعداُت الّطِ
.تجهيُز مدينِة اإلماراِت اإلنسانية في أبوظبي.2
.فيروس كوروناتأسيُس مركٍز صحّيٍ للعائديَن من بؤرةِ تفشي.3
.إجالُء رعايا عدٍد من الدَّوِل الشَّقيقةِ .4
.إرساُل المساعداِت إلى الّدوِل المتضررة.5
.صندوَق اإلماراِت وطُن اإلنسانيّةِ .6

اإلماراتيَّةِ برُز الجهوِد والمبادراِت الخيريَّةِ 



استنتجي اسم حملة *
المساعدات اإلنسانية لدعم 

األسر المتضررة من فيروس 
كورونا؟





عنوان الدراسة 

مصدر الدراسة

عدداالطفال المستفيدين 

عدد المحافظات التي 
وصلتها المساعدات 

ماهو القطاع الحاصل على 
اكبر دعم 

اجمالي المساعدات 

مهارة تحليل أشكال األنوجرافيك



( خريطة )نوع النص معلوماتي 
مصادر المعلومات الجغرافية 

ناتج التعلم 



مصادر املعلومات اجلغرافية التقليدية: الوحدة الثالثة

اخلريطة

الفكرة الرئيسة 
تتعدد مصادر المعرفة الجغرافية التقليدية ومنها الخرائط التي تشكل أهمية

كبيرة في حيــاتنا وضرورية لما تقدمه من فوائد في مختلف المجالت ذات 
العالقة بالمعارف والمهارات التي يمكن توظيفها وتطبيقها في ميادين 

الحيـــاة العملية اليومية لمختلف فئات المجتمـــع



:المفاهيم والمصطلحات 
الخريطة-1
الخريطة الطبيعية -2
الخريطة البشرية -3
مفتاح الخريطة-4
مقياس الرسم -5
خطوط الطول -6
دوائر العرض-7

: قيم ومواطنة 
حب الــوطن-
تقدير العلم والعلمـــاء-



وسيلة أساسية 
للمعلومات 
وختليصها 

اوحتليلها وتفسريه

إدراك العالقات 
بني الظواهر 

واملقارنة بينها 
واستنتاج اآلثار 
املرتتبة عليهــا

حتديد مواقع الظواهر 
وامتدادها واستنتاج 

خصائصها

التخطيط للمشروعات 
هم يف املستقبلية اليت ستس
: حل القضايا مثل 

االزدحام املروري 
استصالح األراضي

1234

تستخدم الخريطة كأداة أساسية للعديد من الفئات المجتمعية ولكثير من الوظائف والمهن فهي 
\الجندي \ربان السفينة \الطالب \المعلم \المهندس \الصحفي \السائح : ضرورية لكل من 
مسؤول التخطيط

:مصدر للمعلومـات ألنها فالخريطة

وأهمية الخريطة _ ب



انواع  الخرائط -ج

تنوع املوضوعات -1
والهدف التي تتناولهــا 

تعدد الجهات التي تستخدم -2
الخريطة أو تستعين بهــا

أنــــواع الخرائط

الخرائط البشرية
الخرائط التي تعرض الظواهر البشرية التي تتصل باإلنســان ونشاطاته -

السكان-التاريخية –االقتصادية –الخرائط السياسية : مثل 

الخرائط الطبيعية
خرائط التضاريس: الخرائط التي تمثل الظواهر الطبيعية التي خلقها هللا ول دخل لإلنسان فيهــا مثل 

التربة-النبات الطبيعي –المناخ –



:  خريطة طبيعية نوعهـا 
خرائط املناخ

:  خريطة طبيعية نوعهـا 
خرائط التضاريس

خرائط التربة: خريطة طبيعية نوعهـا 

:  خريطة بشرية نوعهـا 
خرائط سياسية

خرائط : خريطة بشرية نوعهـا 
تاريخية

خرائط سكانية: بشرية نوعهـا خريطة



خرائط املناخ خرائط التضاريس
خرائط سكانيةخرائط التربة

صلي بين الخريطة ونوعها 
1234



عنوان الخريطة -1
مفتاح الخريطة-2
مقياس الرسم -3
ممحدد الجهات -4
اطار الخريطة -5



https://wordwall.net/ar/resource/11164235

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GDmBa

UijT0KBaEskboYkXJoKj_11s_pNoySNI1IdbRFUOU1USlBMUTBYN

jJEQ1Y0VDA2NzZFNlkyTS4u

https://www.liveworksheets.com/ij3245744tm

https://wordwall.net/resource/36921266/%D8%A7%D9%84%D

8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9

https://wordwall.net/resource/5819393/%D8%A7%D9%84%D8

%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9

مراجعة الكترونية 


