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 (  2التقويم ) الفصل الدراسي الثالث مراجعة

 2017  / 2018 العام الدراسي 

  2018  /      /التاريخ :                                                                         الصف : السادس 

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

  

 :                                                                                  السؤال األول

  أقرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها : ( 1) 

 

 

 

 

 

  ضع عنوانا مناسبا للفقرة .  –أ 

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

 رحمه هللا .  –أين ولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  –ب 

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

 في الصحراء .  -رحمه هللا  –وضح ثالثا من الرياضات التي مارسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  –ج 

1-                    ...........................................................2 - ........................................................... 

3- ......................................................... 

 رحمه هللا . –استخلص من الفقرة صفات وسمات شخصية الشيخ زايد  –د 

1-                    ...........................................................2 - ........................................................... 

3- ......................................................... 

 على اسم جده زايد الكبير .  -رحمه هللا  –لماذا سمي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  –و 

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

م ، والده الشيخ  1918في قصر الحصن بمدينة أبوظبي عام  -رحمه هللا  –ولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  

سلطان بن زايد كان حاكما إلمارة أبوظبي ، وكان الشيخ زايد االبن األصغر من بين أربعة أشقاء ، وسمي باسم 

قديرا له ، وأظهر شغفا متزايدا بكل ما يمت بصلة إلى جده زايد بن خليفة المعروف باسم ) زايد الكبير ( إجالال وت

العربي األصيل ، كالصيد بالصقور وركوب الخيل وركوب الهجن وإتقان الرماية ، واكتسب صفات الزعامة 

والقيادة السياسية والحكمة والصبر والذكاء ، وكانت البيئة هي المنطلق األساسي للشيخ زايد عاش فيها وأخذ منها 

 .  كل الخصال
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   – ز

 

 

 

 :                                                                                                             السؤال الثاني 

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

 تشكل الصحراء نحو نصف مساحة دولة اإلمارات العربية المتحدة . (       )         –أ 

 الرعي هو نشاط تقليدي قديم يقوم به سكان البيئة الصحراوية . )             (  –ب 

 تعد البيئة الصحراوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة من أهم مصادر الدخل القومي . (            )   –ج 

 مقياس المطر هو جهاز يستخدم لقياس درجة الحرارة في مكان معين خالل مدة محددة . ( )               –د 

 ( صوب ما تحته خط في العبارات اآلتية :  3) 

 .  عاش فيها وأخذ منها كل الخصال الحميدة وقسوة الحياة  -رحمه هللا  –السواحل هي المنطلق األساسي للشيخ زايد  –أ 

 الكرم يعني الترفع عما يمس كرامة اإلنسان والتعالي .  –ب 

 من أهم الواحات في دولة اإلمارات العربية المتحدة واحة ليوا وواحة دبي .  –ج 

 لقب أبرز شخصية عالمية .  -رحمه هللا  –منحت هيئة رجل العام البريطانية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -د

 :                                                                                                              السؤال الثالث

 :  يتحقق من جراءأكتب توقعا واحدا يمكن أن (  4) 

 القضاء على مشكلة التصحر .   -أ 

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

 حرصت دولة اإلمارات العربية المتحدة على تطوير الينابيع و األفالج .  –ب 

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

 زراعة أشجار النخيل في البيئة الصحراوية .  –ج 

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

 

 م  2018بمناسبة عام زايد  -رحمه هللا  –عبر كتابة عن تقديرك للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

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

 

.................................................................................................................... 
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 ( االبتكار :   5 )

 قدم اثنين من المقترحات اإلبداعية للمحافظة على البيئة الصحراوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .  •

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

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

 السؤال الرابع :                                                                                                            

 ( أكمل المخطط الذهني اآلتي :  6 (

 

 

 

 

 

 ( بم تفسر  7) 

 بالصحراء .  -رحمه هللا  –اهتمام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  –أ 

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

 تنشط السياحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة في فصل الشتاء .  –ب 

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

 أهمية البيئة الصحراوية قديما .  –ج 

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

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بعدد من الخبراء في مجال الزراعة .  –بإذن هللا  –اجتمع المغفور له  –د 

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

 نمو نبات الصبار في المناطق الصحراوية .  –و 

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

 

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

 تنقسم أشكال السطح في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى :  

....................................... 
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 :   التالية في مكانها المناسب  ضع المصطلحات ( 8) 

 األصفر الرعي الواحات الصحراء

 

 

  المصطلح 

 

 التعريف 

 

 

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

 

الصحراء ، تكون فيها المياه الجوفية على مسافة قريبة من سطح مناطق خصبة منخفضة في 

 األرض ، وتقوم فيها الزراعة . 

 

 

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

 

 نشاط تقليدي قديم يقوم به سكان البيئة الصحراوية . 

  

 

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

 

 اللون الذي يشير إلى الصحاري والكثبان الرملية على الخرائط . 

 

 

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

 

منطقة جغرافية قاحلة تتصف بشدة الحرارة وندرة األمطار ، وهذا يؤدي إلى قلة الحياة 

 النباتية والحيوانية فيها . 

 

 

 


