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 األول الدراسي فصللل الثاني لتقويما مراجعة

 9191-9102العام الدراسي  

 00/9102الشعبة:........                                             التاريخ :    /   -  لسادسالصف : ا

 جتماعيات والتربية الوطنية اإل اسم الطالب : ...............................                           المادة :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        

  السؤال األول:

                       اآلتية: أختار الكلمة الصحيحة ألكمل الجمل   -0

  ................................. تدجينه هوأول حيوان تم    - 1

   الكالب  -د                     البقر -ج                    الثعلب - ب                                الماعز -أ

 ......................................  :تطوير في العجالت اختراع ساعد  - 2

  الزراعة - د                  التجارة - ج              االتصاالت  -ب                         المواصالت -أ

 .......................  الصناعية الثورة في سباقة أوروبية غير دولة  -   3     

  الصين -د              األمريكية المتحدة الواليات - ج            ألمانيا -ب                       فرنسا -أ

 .........................  القرن في البخارية اآللة باختراع الصناعية الثورة بدأت – 4

  عشر السادس -د           عشر التاسع -ج                        عشر الثامن - ب                 عشر السابع -أ

 

 يوم العمل اإلنساني في ................. من كل عام : يحتفل العالم ب -  5

 مارس  1 -د              أغسطس 11 –ج         يوليو              11 -ب         يونيو             11 -أ

 

 :............................ الدول من غيرها قبل الصناعية الثورة فيها ظهرت التي الدولة - 6

   بلجيكا -د                       ألمانيا -  ج                    روسيا - ب                            إنجلترا -أ
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 : في اإلنساني العمل شهداء استشهد -7

 أوزبكستان  -د        باكستان            -ج                     أفغانستان  -ب        طاجكستان       -أ

 الخير هو :  العام الذي سمي بعام -8

 م2118 -د     م               2117 -ج         م            2116 -ب            م      2115 -أ

 

 :  السؤال الثاني   

                                                             : فسر ما يأتي  -2      

 :  الزراعي القطاع  تطوير  أهمية -أ 

 ...تأمين  الغذاء للسكان   -ن الغذائي تحقيق األم ................ 

    أهمية الثورة المعلوماتية :  -ب  

 ...... زيادة االنتاج –سرعة  الحصول على المعلومات ................ 

 اختيار سبع  وريقات في السعفة  على كال الجانبين لشعار عام  الخير : -ج       

 ........ومساهمة أبناء الوطن  بأعمال الخير  -السبع   داللة على اإلمارات ............. 

 :السؤال الثالث

                                     بإجابة واحدة فقط : أجْب َعما َيأتي ِمن األْسئلةِ   - 3     

 من مظاهر اهتمام دولة اإلمارات العربية بالثورة المعلوماتية  -أ

 

 لة اإلمارات العربية المتحدفي دومن المناطق الصناعية  -ب

 

 من أسباب ظهور الصناعة في إنجلترا  -ت

 

 

  جيتكس االهتمام التقنيات الحديثة   مثل معرض 

 وفرة المواد  الخام    -توفر األمن واالستقرار السياسي 

 مدينة دبي الصناعية  –مدينة أبوظنة دبي الصناعية 
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 هدف المنصة الوطنية للتطوع  : -ث

 

 

 من القطاعات الرئيسية التي تضمنها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية :  -ج

 

 

 السؤال الرابع:

 : من خالل دراستك للثورة المعلوماتية  أجب عما يلي – 4

 

 

 

    :           اإلمارات العربية أذكر ثالث من أهم قطاعات الصناعة في دولة – 5

 ....... صناعة الغاز.... -أ

 .............  صناعة  تكرير النفط. -ب

 ................صناعة الحديد....... -ت

 

 

 : المعلوماتيةمن آثار الثورة  

  

 ر السلبية اآلثا

 ........... إضعاف العالقات األسرية

 

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

 اآلثار اإليجابية 

 توفر المعلومات  بسرعة فائقة ....

 

 

 

 

 

 

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

.... 

 

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

 التطوع ونشر وترسيخ  مفهوم  المسؤولية المجتعية  

 ابتكار المستقبل  –تمكين المجتمع  –ونشر المعرفة  –مكافحة الفقر 
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 أكتب كيف يساهم  كل مما يلي في خدمة الوطن : -6

  خالل حمل السالح  والدفاع عن ارض الوطن يخدم  الوطن منالجندي : . -

  االجتهاد  والتفوق  لكي يبني المستقبلالطالب :  -

 تنشأة االبناء على حب الوطن األم     :  -

                                                                                                         :    الخامسالسؤال  

                                                                                                          

 : الصحيحة غير العبارة مامأ(    X)   وإشارة الصحيحة العبارة مامأ(  √)   إشارة ضع  - 7

 . الحاسوبية والثورة لوماتالمع ثورة بين تجمع ثورة هي المعلوماتية الثورة(        √)       – أ     

 .  التمور  إنتاج في عالميا  األول المركز العربية اإلمارات دولة  تحتل(       X)        -ب     

  االستيراد من الخارج دون المحلي  اإلنتاج على ما بلد يعتمد أن الذاتي االكتفاء(       √)        -ت         

 . فيها المصانع كثرة بسبب العالم ورشة باسم فرنسا عرفت(      X)       - ج

 تدوير المحاصيل هو زراعة محصول مختلف سنة بعد أخرى .(      √)        -ح

 ( تم اختيار اللون األخضر لسعفة النخيل لشعار عام الخير .       X)      - خ

 مستوى قارة آسيا . حصل الهالل األحمر اإلماراتي على المركز الثاني على(       X)       -د  

الدين ( التزم سكان دولة اإلمارات منذ القدم بتقديم الخدمات التطوعية إنطالقا من تعاليم     √ )      -ذ                   

                   اإلسالمي.

 السؤال السادس 

  من خالل المخطط  الذهني التالي أكتب محاور عام  الخير  : -8

 

تضمن شعار عام  الخير 

 ي :ثالثة محاور ه

 المسؤولية  المجتمعية  التطوع    خدمة الوطن  



 

5 

 

 السؤال  السابع :

 ضع  المصطلح  المناسب لكل مما يلي :  -8

      ( الخريطة تمثيل  لسطح  األرض الكروي أو جزء منه  على سطح  مستو                    ) 

      (                     عنوان  الخريطة    )                          اإلسم  الذي يحدد  موضوع  الخريطة 

  (                       مفتاح  الخريطة )             يضم  المصطلحات  والرموز المستخدمة في الخريطة 

 ( إطار الخريطة هو ما يحيط  بالخريطة من الخارج  والحد الذي تنتهي عنده  تفاصيل الخريطة             ) 

 (                         النظام  الشبكيالخرائط  )    سية المتعامدة علىشبكة من الخطوط  الوهمية األفقية  والرأ 

 السؤال  الثامن :

 :  أمال الفراغ  بما يناسبه  من إجابات  صحيحة -9

 ......النبات  الطبيعي.. ,    ....التضاريس مثال على الخرائط  الطبيعية : ..  -أ

 ..... السكان.  , ...السياسية ....مثال  على الخرائط  البشرية  :  -ب

 ............ مبين الجهات.. , ......عنوان  الخريطة الخرائط  عناصر عديدة مثل : ..تتضمن    -ت

  .........خطية .. , ...نقطية ..من أنواع رموز الخريطة  :  -ث

 ..... الكتابي... , ......الكسريمن أشكال مقياس الرسم  : ...... -ج

 

 :  وأبدعت في عمل الخير أكتب اثنين  من الشخصيات  اإلماراتية التي تميزت   -01

 .........................الشيخة فاطمة بنت  مبارك " أم  اإلمارات "..........

 ............ الشيخ  حمدان  بن  زايد  آل نهيان  حفظه  هللا ......

 


