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 (  2التقويم ) الفصل الدراسي الثالث مراجعةإجابة 

 2017  / 2018 العام الدراسي 

  2018  /      /التاريخ :                                                                        الصف : السابع  

                                                                            والتربية الوطنية الدراسات االجتماعية  المادة :                                      .............................      اسم الطالب : ..

  

  :                                                                                 السؤال األول

  أقرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها : ( 1) 

 

 

 

 

  ضع عنوانا مناسبا للفقرة .  –أ 

 العالقات اإلماراتية مع الواليات المتحدة األمريكية . 

 ية بتعزيز عالقتها وشراكتها اإلستراتيجية مع الواليات المتحدة األمريكية . دولة اإلمارات العرب فسر اهتمام –ب 

 لكونها تعد قوة دولية فاعلة في تفاعالت النظام الدولي ، فضال عما تمتلكه من خبرات متقدمة في العديد من المجاالت . 

 .  وضح المجاالت التي يمكن أن تستفيد منها اإلمارات من عالقتها مع الواليات المتحدة األمريكية  –ج 

 .  المجاالت التكنولوجية والنووية والفضاء

 سجل نتائج انفتاح دولة اإلمارات العربية المتحدة على جميع دول العالم .  –د 

 إقامة شراكة إستراتيجية معهم في جميع المجاالت .  –تعميق أواصر الصداقة والتقارب مع جميع دول العالم 

   –و 

 

 

 

 

تأتي الواليات المتحدة األمريكية في طليعة القوى الكبرى التي تستهدف الدولة تعزيز العالقات وإقامة شراكة  

إستراتيجية معها في المجاالت كافة ، بالنظر إلى ما تمثله من أهمية كبرى ، لكونها تعد قوة دولية فاعلة في تفاعالت 

الشرق األوسط ، فضال عما تمتلكه من خبرات متقدمة في العديد النظام الدولي ، خاصة بالنسبة إلى قضايا منطقة 

 من المجاالت التكنولوجية والنووية والفضاء وهي التي المجاالت التي يمكن لدولة اإلمارات االستفادة منها . 

أجعل من  علمني زايد ) أن أكون إماراتيا عالميا ، ، وأن يكون طموحي كبيرا على مستوى العالم ، وأن

 وطني اإلمارات بقعة ضوء مشعة تحمل النور والسالم والحب لكل اإلنسانية (  . 

 رحمه هللا .  –سجل أهم صفات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  •

 الكرم .  –التواضع  –القيادة  –الحكمة  –حب الوطن  –الصبر  –الطموح 
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 :                                                                                                             السؤال الثاني 

  :   فيما يليأمام العبارة الغير صحيحة (  ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √عالمة )  ضع ( 2) 

 .  2كممليون  8.5أستراليا قارة ودولة في نفس الوقت ، وهي أكبر القارات مساحة ، وتقدر مساحتها بحوالي (     ×    )    –أ 

 تعتبر مدينة سيدني من أهم المدن األسترالية وهي العاصمة الرسمية للدولة . (    ×)       –ب 

 يختلف توزيع السكان في قارة أمريكا الشمالية نتيجة مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية . (    √ )       –ج 

 تقع قارة أمريكا الشمالية في نصف الكرة الجنوبي . (    ×)        –د 

 ( صوب ما تحته خط في العبارات اآلتية :  3) 

  الجافة -المعتدلة   يقطن سكان أستراليا في األقاليم الجافة ، وتقل أعدادهم في األقاليم المعتدلة .  –أ 

 أستراليا  تتصدر الواليات المتحدة األمريكية دول العالم في أعداد رؤوس األغنام .  –ب 

  روكي تعرف السلسلة الداخلية للجبال في أمريكا الشمالية باسم جبال الحاجز الكبير .  –ج 

  الخامسة عشرة .  كأكبر شريك تجاري ألسترالياتحتل دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة األولى  -د

 :                                                                                                              السؤال الثالث

 :  أكتب توقعا واحدا يمكن أن يتحقق من جراء(  4) 

 األسترالية . –الشراكة اإلماراتية   -أ 

 زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين . 

 حرصت الدول على إرساء دعائم التواصل الحضاري في عالقتها الدولية .  –ب 

 دعم أجواء السالم والتفاهم والتعايش السلمي . 

 

 وضح أهم مميزات التعليم في قارة أستراليا .  ( 5) 

 انخفاض تكاليف المعيشة والتعليم .  –معاهد معتمدة من الحكومة  –يتميز باألمن والحداثة 

 ( بم تفسر :  6) 

 ضخامة اإلنتاج الزراعي في قارة أمريكا الشمالية .  –أ 

 استخدام األساليب العلمية الحديثة في الزراعة .  –بسبب اتساع مساحة القارة وتنوع المناخ 
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 ارتفاع المستوى المعيشي لسكان قارة أمريكا الشمالية .  –ب 

 التقدم والتطور في جميع المجاالت .  -وجود مصادر الطاقة المتنوعة   -الوفيرة  لغناها بالموارد الطبيعية 

 زيادة اإلنتاج السمكي في قارة أمريكا الشمالية .  –ج 

مرور التيارات  –استخدام الوسائل العلمية في الصيد  –طول سواحل القارة  –بسبب االعتماد على الصيد البحري المتقدم 

                                 البحرية . 

 ( االبتكار :   7 )

حدد بعض البرامج والمشاريع لتشجيع الطالب في دولة اإلمارات العربية المتحدة وجذبهم لدراسة استكشاف الفضاء  •

 الخارجي . 

  -إرسال بعثات إلى الخارج الكتساب الخبرات  –تدريب الكوادر الوطنية  -إنشاء محطة بيانات لعلماء الفضاء العرب  

 إنشاء وكالة عربية للفضاء . 

 السؤال الرابع :                                                                                                            

 ( أكمل المخطط الذهني اآلتي :  8 (

 

 

 

 

 

 ( وضح أوجه العالقات بين دولة اإلمارات العربية المتحدة بأستراليا .  9) 

 أهم صادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى أستراليا .  –أ 

 التمر .  –المياه المعدنية  –المنتجات الغذائية  –النفط 

 أهم واردات دولة اإلمارات العربية المتحدة من أستراليا .  –ب 

 األغنام .  –القمح  –السيارات 

 العالقات السياحية .  –ج 

 ألف سائح أسترالي سنويا .  320يأتي إلى اإلمارات 

 

 الهضبة الغربية  المرتفعات الشرقية 

 تنقسم أشكال السطح في قارة أستراليا إلى :  

 السهول الوسطى 
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 :   التالية في مكانها المناسب  ضع المصطلحات ( 10) 

 دار دبي لألوبرا  جزيرة الكنغر  كليفالند كلينك أبوظبي  االقتصاد المعرفي 
 

 

  المصطلح 

 

 التعريف 

 

 

 جزيرة الكنغر

 

تقع قبالة البر الرئيس لجنوب أستراليا ، وهي ثالث أكبر جزيرة في البالد وتتمتع بالحياة 

 البرية المتنوعة والجمال الطبيعي الخالب . 

 

 

 االقتصاد المعرفي

 

فرع من فروع علم االقتصاد الذي يعتمد نموه على اكتساب المعرفة وتوليدها ونشرها 

 واستثمارها لتحقيق تنمية مستدامة . 

  

 

 كليفالند كلينك أبوظبي

 

مستشفى متعدد التخصصات يقع في جزيرة الماريه في أبوظبي بدولة اإلمارات العربية 

 المتحدة . 

 

 

 دار دبي لألوبرا

 

التحفة المعمارية والجوهرة األحدث في تاج المدينة الثقافي والتي تتخذ شكل مركب الدهو 

 المستقبلي . 

 

 

 


