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 الوطنية والتربية االجتماعية الدراسات
 الفصل      السادس الصف                           

 الثاني الدراسي
 

 اإلمارات ودول آسياالوحدة الرابعة: 

 أوالً: ]آسيا طبيعيًا[   قارة آسيا: 1 الدرس

 واخلصائص العامة املوقع: أولا 
 آسيا تسمية قدمية وتعين: -1
 .األرض الصحراء -     األرض اخلضراء. -
 األرض املمتدة. -     األرض املشمسة. -
 تقدر مساحة آسيا حبوايل: -2
 .2مليون كم 32.5 -      .2مليون كم 22.5 -
 .2مليون كم 44.5 -      .2مليون كم 40.5 -
 إىل: 26متتد آسيا بني خطي طول  -3
 شرقاا. 1605 -       شرقاا.0515 -
 شرقاا. 8015 -      شرقاا. 1705 -
 :جنوًبا حىت 125متتد آسيا بني دائريت عرض  -4
 مشالا. 815 -      مشالا. 805 -
 مشالا. 855 -      مشالا. 835 -
 18خريطة ص     :مير بقارة آسيا دائرة عرض رئيسية هي -5
 خط الستواء. -      مدار السرطان. -
 خط جرينتش. -      مدار اجلدي. -
 :ى مسطحات مائية مهمة؛ منهاتشرف آسيا عل -6
 احمليط اهلندي وحبر الشمال. -    احمليط اهلادي واحمليط األطنكي -
 البحر املتوسط واحمليط األطلنطي. -    احمليط اهلادي واحمليط اهلندي. -

o 16ص       :املكاين املوقع 
 :آسيا مهد احلضارات، ومن حضاراهتا -7
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 رة الفرعونية.احلضا -     حضارة بالد الرافدين. -
 احلضارة الرومانية. -     احلضارة اليواننية. -
 :مهبط الدايانت الثالثة قارة -8
 آسيا. -       أفريقيا. -
 أسرتاليا. -       أوروًب. -
 :أكرب قارات العامل مساحةا وسكاانا قارة -9
 أوروًب. -       أفريقيا. -
 أمريكا الشمالية. -       آسيا. -

 يا أعلى قمة جبلية يف العامل يف جبال:تضم آس -10
 األلب. -       أطلس. -
 اهليمالاي. -       روكي. -

 

 تضم آسيا أكثر جهات العامل اخنفاضاا وهي: -11
 البحر امليت. -      البحر األمحر. -
 حبر ُعمان. -      حبر قزوين. -

 تتميز سواحل قارة آسيا بـ: -12
 ضايق هبا.قلة امل -      استقامتها. -
 قلة اجلزر هبا. -       تعرجها. -

 16ص          التضاريس:
        تكثر املرتفعات بقارة آسيا وأمهها جبال: -1
 روكي. -       األلب. -
 طوروس. -       أطلس. -
 تضم آسيا أعلى وأوسع هضاب العامل وهي هضبة: -2
 التبت. -       الدكن. -
 ا.أرميني -      األانضول. -
 شبه اجلزيرة إحدى أشكال السطح اجلغرافية وهي امتداد لليابس حماطة ًبملاء من: -3
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. -      جهة واحدة. -  جهتنين
 أربع جهات. -      ثالث جهات. -
 السهول الفيضية سهول تكّونت بفضل فياضاانت: -4
 األهنار. -       البحار. -
 احمليطات. -      السيول. -
 لية يف آسيا سواحل:من السهول الساح -5
 احمليط اهلادي. -     احمليط األطلنطي. -
 خليج املكسيك. -      حبر الشمال. -
 من أهم الصحاري يف آسيا: -6
 الصحراء الكربى. -     صحراء الربع اخلايل. -
    صحراء كلهاري. -      صحراء أريزوان. -
 تنتشر الصحاري اجلليدية يف: -7
 نوب آسيا.ج -      شرق آسيا. -
 مشال آسيا. -      وسط آسيا. -

 املناخ والنبات الطبيعي: ▪
 من العوامل املؤثرة يف املناخ والنبات الطبيعي: -1
 املوقع ًبلنسبة خلطوط الطول. -    املوقع ًبلنسبة لدوائر العرض. -
 الكثافة السكانية. -      عدد السكان. -
 م يف:ترتفع درجة احلرارة بقارة آسيا بوجه عا -2
 الشمال والغرب. -     الشمال والشرق. -
 األطراف الشمالية. -     الوسط واجلنوب. -
 من الدول اليت تزداد هبا كمية املطر بقارة آسيا: -3
 اململكة العربية السعودية. -    اإلمارات العربية املتحدة. -
 العراق. -      إندونيسيا. -
 ائص معينة متيزها عما جياورها تعرف بــــ:عبارة عن رقعة من األرض تتسم خبص -4
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 التضاريس. -       املناخ. -
 البحر. -       اإلقليم. -
 إقليم ميتاز بدرجات احلرارة املرتفعة واألمطار طول العام: -5
 املداري. -      الستوائي. -
 الصحراوي. -       املومسي. -
 من أشجار اإلقليم الستوائي: -6
 الساج. -      اخليزران. -
 النخيل. -       املطاط. -
 ميتاز ًبحلرارة املرتفعة واألمطار الغزيرة صيفاا، اإلقليم: -7 
 املداري. -      اإلستوائي. -
 الصحراوي. -       املومسي. -
 يوجد اإلقليم املومسي جنوب آسيا و: -8
 ُعمان. -      الكويت. -
 البحرين. -       اليمن. -
 اإلقليم الصحراوي: من أشجار -9
 الساج. -       النخيل. -
 األبنوس. -      اخليزران. -

 إقليم ميتاز أبنه حار جاف صيفاا دافئ ممطر شتاءا: -10
 املومسي. -       املداري. -
 الصحراوي. -      البحر املتوسط. -

 يوجد إقليم البحر املتوسط بقارة آسيا يف: -11
 سواحل الشام وتركيا. -     سواحل اخلليج العريب. -
 سواحل احمليط اهلندي. -     سواحل احمليط اهلادي. -

 من أشجار إقليم البحر املتوسط: -12
 النخيل. -       األرز. -
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 األبنوس. -      اخليزران. -
 
 

 18ص       ثانيًا: آسيا بشريًا
 حوايل: 2016بلغ عدد سكان آسيا عام  -1
 مليار نسمة. 3.4 -     مليار نسمة. 2.4 -
 مليار نسمة. 6 -     مليار نسمة. 4.4 -
 من العوامل الطبيعية املؤثرة يف توزيع السكان بقارة آسيا: -2
 املواصالت. -       احلرفة. -
 احلروب. -       املناخ. -
 اجملموع الكلي للسكان مقسوماا على املساحة يعين: -3
 الكثافة السكانية. -      منو السكان. -
 الزايدة الطبيعية.  -     اهلجرة السكانية. -
 ترتفع كثافة السكان بقارة آسيا يف السهول؛ مثل سهول: -4
 السعودية واليمن. -       سيرباي. -
 العراق والكويت.  -      اهلند والصني. -

 األنشطة البشرية: •
 % من إمجايل عدد السكان بقارة آسيا:47حرفة يعمل هبا  -1
 التعدين. -       الرعي. -
 التجارة. -       الزراعة. -
 % من اإلنتاج العاملي:95تنتج آسيا منه  -2
 الذرة. -       األرز. -
 املطاط. -       القطن. -
 % من اإلنتاج العاملي للمطاط، وأهم الدول املنتجة:91تنتج آسيا منه  -3
 ُعمان واإلمارات. -     والكويت. السعودية -
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 اتيالند وأندونيسيا. -      اهلند والصني. -
 أكثر دول آسيا إنتاجاا للقمح: -4
 إندونيسيا والفلبني. -    الصني واهلند وًبكستان. -
 كندا واملكسيك.  -      العراق وإيران. -

 :الرعي وتربية احليوان        
 الرعي من املهن القدمية يف قارة آسيا؛ لتوفر مساحاة واسعة من: -1
 الغاًبت. -       الصحاري. -
 اجلبال. -       املراعي. -
 % من اإلنتاج العاملي من:60متتلك آسيا حوايل  -2
 األغنام. -       األبقار. -
 اإلبل. -       املاعز. -
 قارة آسيا غنية ًبلثروة احليوانية وأمهها: -3
 األغنام.  -       األبقار. -
 كل ما سبق صحيح.  -       املاعز. -
 % من مجلة السكان، حرفة:10ا يعمل هب -4
 الزراعة. -       الرعي. -
 التعدين. -      الصناعة. -
 ترتفع نسبة عدد السكان العاملني ًبلصناعة يف آسيا يف دول: -5
 اليمن. -       العراق. -
 سوراي. -      هونغ كونج. -
 % بدولة:1تقل نسبة العاملني ًبلصناعة يف قارة آسيا لتصل إىل  -6

 العراق. -      ندونيسيا.إ -
 النيبال. -      البحرين. -

 من أهم الصناعات بقارة آسيا:  -7
 صناعة األسلحة.-     الصناعات الثقيلة. -
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 صناعة األاثث.-     الصناعات الغذائية. -
o :التجارة          

 من أهم دول آسيا يف التجارة الدولية: -1
 ن.الصني والياًب -     اإلمارات والبحرين. -
 السعودية واليمن. -      تركيا وآسيا. -

 20ص      من أهم الصادرات اآلسيوية: -2
 القطن. -     اخلامات املعدنية. -
 املالبس. -      الصوف. -

 من أهم الواردات اآلسيوية: -3
 احلبوب. -      املالبس. -
 القطن. -       التوابل. -

 

          اثلثاا: آسيا اترخيياا
 ار الغريب يف آسيا خالل:ظهر الستعم -1

 التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. -    القرننين السابع عشر والثامن عشر. -
 هناية القرن الثامن عشر. -    العشرين وأوائل القرن احلادي والعشرين. -

 من أسباب الستعمار السياسية: -2
 حل مشكلة البطالة. -       كسب أسواق. -
 لبحث عن مناطق لقواعد عسكرية.ا -      استغالل الثروات. -

 يتكون من وزراء خارجية الدول األعضاء أو َمن ينوب عنهم، هو: -3
 اجمللس األعلى. -     اجمللس الوزاري. -
 االجتماعي.اجمللس  -      األمانة العامة. -

 يعقد اجمللس الوزاري اجتماعاته كل: -4
 شهرين. -        شهر. -
 سنة كاملة. -       ثالثة شهور. -

 يتكون من أمني عام وأمناء مساعدين: -5
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 اجمللس األعلى. -      اجمللس الوزاري. -
 اجمللس القتصادي. -       األمانة العامة. -

 يعني األمني العام جمللس التعاون لدول اخلليج العربية من: -6
   اجمللس الوزاري. -      األعلى. اجمللس -
 حيح.كل ما سبق ص  -      داخل األمانة العامة. -

 يعني األمني العام لدول جملس التعاون اخلليجي العربية ملدة: -7
. -       سنة واحدة. -  سنتنين
 أربع سنوات. -       ثالث سنوات. -

 يعني األمني العام لدول جملس التعاون اخلليجي العربية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد: -8
 مراتن. -       مرة واحدة. -
 مدى احلياة. -       ثالث مرات. -

 أول أمني عام جمللس التعاون لدول اخلليج العربية: -9
 عبد هللا يعقوب. -      عبد هللا بن سعود. -
 كويف عنان.  -       سعود الفيصل. -
 من إجنازات جملس التعاون لدول اخلليج العربية بناء قوة: -10

 حلف وارسو. -       حلف الناتو. -
 راء.عاصفة الصح -       درع اجلزيرة. -
 من إجنازات جملس التعاون لدول اخلليج العربية إهناء احلرب: -11

 املغربية اجلزائرية. -      املصرية اإلسرائيلية. -
 اهلندية الباكستانية. -      العراقية اإليرانية. -
 ساهم جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف حترير دولة: -12

 اليمن. -       البحرين. -
 الكويت. -       السعودية. -
 ساهم جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف دعم قضية: -13

 فلسطني. -       كشمري. -
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 الشيشان. -      البوسنة واهلرسك. -
 من البلدان اإلسالمية اليت يدعمها جملس التعاون لدول اخلليج العربية: -14

 اليوانن وتركيا. -      اهلند وًبكستان. -
 الصومال واليمن. -       الياًبن وتركيا. -

 

 الدرس الثالث: السكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 أولا: منو السكان
 من أهم اخلصائص السكانية املشرتكة لدول جملس التعاون اخلليجي: -1

 النمو السريع للمدن. -      النمو البطئ للمدن. -1
 وي صفر.النمو السكاين يسا -     قلة معدلت النمو السكاين. -2

 معدلت النمو السكاين ًبملدن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يساوي: -2
 ضعفي النمو السكاين ًبلريف. -     ضعف النمو السكاين ًبلريف. -
 أربعة أضعاف النمو السكاين ًبلريف. -    ثالثة أضعاف النمو السكاين ًبلريف. -

 جي من خصائصه أنه يعد:النمو السكاين بدول جملس التعاون لدول اخللي -3
 يساوي النمو السكاين يف العامل. -    أقل معدلت النمو السكاين يف العامل. -
 من أكرب معدلت النمو ًبلعامل. -   أسرع معدلت النمو السكاين يف العامل. -

 
 الفرق بني عدد املواليد وعدد الوفيات خالل فرتة زمنية حمددة هو: -4

 النمو غري الطبيعي للسكان. -      الكثافة السكانية. -
 النمو الطبيعي للسكان. -        اهلجرة. -

 من أسباب اخنفاض معدلت الوفيات يف دول جملس التعاون اخلليجي: -5
 ارتفاع مستوى املعيشة. -      قلة الرعاية الصحية. -
 كثرة احلروب.  -     اخنفاض مستوى املعيشة. -

 بـ: الزايدة النامجة عن هجرة السكان تعرف -6
 النمو الطبيعي للسكان. -     النمو غري الطبيعي للسكان. -
 الرتكيب السكاين. -      الكثافة السكانية. -
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 من أسباب ارتفاع معدلت النمو السكاين بدول جملس التعاون اخلليجي: -7
 قلة جمالت العمل. -       قلة اخلدمات. -
 ي.عدم تطور النشاط القتصاد -      تطور وسائل النقل. -

 37ص        : توزيع السكاناثنياا
 من العوامل الطبيعية املؤثرة يف توزيع السكان بدول التعاون اخلليجي: -1

 توفر فرص العمل. -       توفر اخلدمات. -
 التضاريس. -      النقل واملواصالت. -

 ربية:من العوامل البشرية املؤثرة يف توزيع السكان بدول جملس التعاون لدول اخلليج الع -2
 توفر اخلدمات. -        املناخ. -
 املياه. -       التضاريس. -

 عدد سكان الدولة مقسوماا على املساحة الكلية هلا هو: -3
 النمو السكاين. -     الكثافة السكانية العامة. -
 الرتكيب السكاين. -        اهلجرة. -

 ساحلية مثل:يرتكز السكان يف دول جملس التعاون لدول اخلليجي ًبلسهول ال -4
 احمليط اهلندي. -       البحر املتوسط. -
 احمليط األطلنطي. -     اخلليج العريب وحبر ُعمان. -

 يرتكز السكان بدول جملس التعاون لدول اخلليج ًبلواحات؛ مثل واحة: -5
 بريدة. -        العني. -
 كل ما سبق صحيح.  -        ليوا. -

 لس التعاون اخلليجي بسبب:يرتكز السكان فوق املرتفعات بدول جم -6
 ارتفاع درجات احلرارة. -       قلة املواصالت. -
 اخنفاض درجات احلرارة. -     اعتدال درجات احلرارة. -

 يرتكز السكان فوق املرتفعات بدول جملس التعاون اخلليجي مثل: -7
 اجلبل األخضر يف ليبيا. -     اجلبل األخضر يف ُعمان. -
 األلب. جبال -       جبال أطلس. -
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 يرتكز السكان يف املدن بدول جملس التعاون اخلليجي مثل: -8
 أبو ظيب. -        بغداد. -
 بريوت. -        الرًبط. -

 يقل السكان يف دول جملس التعاون اخلليجي يف املناطق الصحراوية؛ مثل: -9
 صحراء النقب. -      صحراء كلهاري. -
 .صحراء الربع اخلايل -      الصحراء الكربى. -

 اثلثاا: الرتكيب السكاين
 اخلصائص السكانية اليت ميكن قياسها مثل العمر والنوع وغريها يُقصد هبا:   -1

 الكثافة السكانية. -      الرتكيب السكاين. -
 كل ما سبق صحيح.  -        اهلجرة. -

 يُقصد به توزيع السكان على فئات األعمار: -2
 ي.الرتكيب العمر  -      الرتكيب السكاين. -
 الكثافة السكانية. -      الرتكيب النوعي. -

 % من سكان دول جملس التعاون اخلليجي:74متثل  -3
 فئة الشباب. -      فئة صغار السن. -
 فئة البطالة. -       فئة كبار السن. -

 يقصد به نسبة الذكور إىل اإلانث: -4
 الرتكيب العمري. -      الرتكيب السكاين. -
 اهلجرة. -      الرتكيب النوعي. -

 من املشكالت اليت ترتبت على زايدة وتركز السكان يف مدن دول جملس التعاون اخلليجي: -5
 تلوث اهلواء. -       تلوث املاء. -
 كل ما سبق صحيح.  -      ضعف اللغة العربية. -

 اختذت دول جملس التعاون إجراءات للحد من تزايد مشكالت الزايدة السكانية؛ منها: -6
 فرض الغرامات للمخالفني لقوانني احملافظة على البيئة. -  وانني املنظمة للهجرة.اختالف الق -
 كل ما سبق صحيح.  -    عدم نشر الوعي البيئي. -
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 الوحدة الثانية: زايد والبيئة
 

 49ص       أولا: البيئة ملهمة الشيخ زايد
 مدينة:عاش املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان طفولته يف  -1
 أبو ظيب. -      رأس اخليمة. -
 الشارقة. -       ديب. -
 قضى املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان صباه وشبابه يف مدينة: -2
 أبو ظيب. -       العني. -
 عجمان. -       ديب. -
ت البيئة العربية اجته املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان منذ الصغر إىل تعلم رايضا -3

 األصيلة؛مثل:
 ركوب اخليل. -     الصيد ًبلصقور. -
 كل ما سبق صحيح.  -       الرماية. -
كلما أحّس ببعض التعب، ذهب   -رمحه هللا–كان املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان  -4

 إىل:
 النهر. -       البحر. -
 الصحراء. -       اجلبل. -
 علمين زايد: ✓
 عمل:حب ال •
 يتابع إنشاء سد الشويب: -رمحه هللا–قضى املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان  -1
 مخسة أايم. -      عشرة أايم. -
 عشرون يوماا. -     مخسة عشر يوماا. -
 التسامح: •
 يعطي احلاجات لـــــ: -رمحه هللا–كان املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان  -1
 اخلليجيني فقط. -     ماراتيني فقط.اإل -
 كل حمتاج.  -      العرب فقط. -
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 حب فعل اخلري: •
 يسأل العامل عن: -رمحه هللا–كان املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان  -1
 بلده. -      معيشته. -
 كل ما سبق صحيح.  -       جريانه. -
 اللتزام: •
 كان املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان يف جولته: -1
 أمامه سيارات احلراسة. -     يرفع العلم الرائسي. -
 يقود سيارته بنفسه. -    ل يتوقف يف إشارات املرور. -

 53ص       اثنياا: البيئة نعمة وأمانة
يرى أن خري وسيلة للتخلص من  -رمحه هللا–كان املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان  -1

 ضغوط العمل اليومية رايضة:
 كرة القدم.  -      املصارعة. -
 كرة السلة.  -       القنص. -
 الصيد ًبلصقور وهو يف سن: -رمحه هللا–تعلم املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان  -2
 ره.اخلامسة عشرة من عم -     الثالثة عشرة من عمره. -
 السابعة عشرة من عمره. -    السادسة عشرة من عمره. -
 الصيد غري القانوين الذي خيل بتوازن البيئة ويعاقب عليه القانون هو: -3
 الصيد احلالل. -      الصيد الربي. -
 الصيد ًبلصقور. -      الصيد اجلائز. -
 مت اإلعالن عن برانمج الشيخ زايد إلطالق الصقور عام: -4
 م.1996 -      .1995 -
 م.1998 -      م.1997 -
 يف البيئة اإلماراتية: -رمحه هللا–من جهود املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان  -5
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 محاية األفيال. -      محاية األسود. -
 محاية األغنام. -     محاية املها العربية. -
 املوجود على سطح األرض هو:اختفاء الكائن  -6
 قراض.الن -       التكاثر. -
 كل ما سبق صحيح.  -       التوالد. -
 مت افتتاح حديقة أم اإلمارات املعروفة ًبسم حديقة املشرف املركزية عام: -7
 م.1916 -      م.1915 -
 م.1918 -      م.1917 -
 :-رمحه هللا–من األلقاب اليت حصل عليها املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان  -8
 أسد الصحراء. -     ثعلب الصحراء. -
 زارع الصحراء. -     فارس الصحراء. -

 اثلثاا: مهة الشيخ زايد البيئية 
يف جمال البيئة إنشاء حممية  -رمحه هللا–من جهود املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان  -1

 جزيرة:
 صقلية. -      صري بين ايس. -
 أبو موسى. -      طنب الكربى. -
يف جمال البيئة إنشاء أول  -رمحه هللا–ر له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان من جهود املغفو  -2

 حديقة حيوان مبدينة:
 العني. -      عجمان. -
 رأس اخليمة. -      أبو ظيب. -
 مت أتسيس املركز الوطين لبحوث الطري حلماية طائر: -3
 احلباري اآلسيوي. -       النسر. -
 جل.احلمام الزا -      النورس. -
 من اجلوائز اليت حصل عليها املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان: -4
 وشاح اإلمناء والتنمية. -      الوثيقة الذهبية. -
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 كل ما سبق صحيح.  -    الوسام الذهيب للتاريخ العريب. -
 من اجلوائز اليت حصل عليها املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان: -5
 رجل الشهر. -      رجل الدهر. -
 رجل العام. -      رجل الصعاب. -
 من اجلوائز اليت حصل عليها املغفور له إبذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان: -6
 ميدالية اليوم العاملي للصناعة. -    ميدالية اليوم العاملي لألندية. -
 املي للصيد.ميدالية اليوم الع -    ميدالية اليوم العاملي للرايضة. -

 
 : المحميات الطبيعية في بالدي، وأهميتها2الدرس 

مساحة من األرض املائية أو الربية اليت تتوفر فيها الظروف الطبيعية اليت حتمي بعضاا من أنواع احليواانت  -1
 والنبااتت املهددة ًبلنقراض هي:

 حممية صناعية. -      حممية زراعية. -
 انية.حممية إنس -      حممية طبيعية. -
 من أمهية إنشاء احملميات الطبيعية: -2
 عدم الستغالل الرشيد للموارد. -     القضاء على السياحة. -
 كل ما سبق صحيح.  -  محاية األنواع النباتية واحليوانية من النقراض. -
 مجيع الكائنات احلية وغري احلية املوجودة إبحدى البيئات واليت تتضمن تفاعالهتم مع بعضهم البعض: -3
 نظام بيئي. -      ام صحي.نظ -
 نظام تعليمي. -      نظام صناعي. -
 من األعمال املسامهة يف تدمري احملميات الطبيعية: -4
 إقامة املباين والطرق. -      الصيد اجلائر. -
 كل ما سبق صحيح.  -     تلوث الرتبة واملياه. -
 من جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة للحفاظ على احلياة الفطرية: -5
 منع مرور سفن النفط. -    منع إنشاء املوانئ البحرية. -
 إنشاء احملميات الطبيعية البحرية والربية. -    منع صيد األمساك واللؤلؤ. -
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 63ص    اثنياا: احملميات الطبيعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
 م:2010كان عدد احملميات الطبيعية عام  -1
- 15.       - 17. 
- 16.       - 21. 
 م إىل:2016بلغ عدد احملميات الطبيعية بدولة اإلمارات العربية املتحدة عام  -2
 حممية. 30 -      حممية. 25 -
 حممية. 40 -      حممية. 35 -
 توجد حممية الوثبة البحرية يف إمارة: -3
 ديب. -      أبو ظيب. -
 الشارقة. -      عجمان. -
 طيور خالل فصل:تعترب حممية الوثبة البحرية مالذاا للعديد من ال -4
 اخلريف. -      الصيف. -
 الربيع. -       الشتاء. -
 64ص     بو نعري" البحرية يف إمارة: توجد حممية "صري -5
 الفجرية. -      الشارقة. -
 ديب. -      عجمان. -
 تتميز حممية صيدر بو نعري بـ: -6
 السالحف البحرية. -     السالحف الربية. -
 ية.املها الرب  -      النسور الربية. -
 عدد حمميات الفجرية البحرية: -7
 أربع حمميات طبيعية حبرية. -    ثالث حمميات طبيعية حبرية. -
 ست حمميات طبيعية حبرية. -    مخس حمميات طبيعية حبرية. -
 احملميات الربية: ▪
 توجد حممية رأس اخلور الربية يف إمارة: -1
 رأس اخليمة. -      الشارقة. -
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 أبو ظيب. -       ديب. -
 ية جزيرة "صري بين ايس" يف إمارة:توجد حمم -2
 ديب. -      أبو ظيب. -
 عجمان. -      الشارقة. -
 يوجد جبزيرة صري بين ايس سلسلة جبلية ترتفع فوق سطح البحر حبوايل: -3
 مرتاا. 150 -      مرت. 100 -
 مرت. 300 -      مرت. 200 -
 ُأضيف إىل جزيرة صري بين ايس جزيرة صناعية هي: -4
 اجلزيرة احلمراء. -     اجلزيرة الصفراء. -
 اجلزيرة البيضاء. -     اجلزيرة اخلضراء. -
 من أهم احليواانت اليت تعيش يف حممية جزيرة صري بين ايس: -5
 الفيلة. -      األسود. -
 احلصان العريب. -      الغزال العريب. -
 توجد حممية وادي الوريعة اجلبلية البحرية يف إمارة: -6
 ديب. -      رأس اخليمة. -
 الشارقة. -      ة.الفجري  -
 تعترب أول حممية جبلية على مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة: -7
 حممية وادي الوريعة اجلبلية البحرية. -   حممية جزر صري بين ايس العربية. -
 حممية رأس اخلور الربية. -     حممية رأس حممد. -

 
 الدرس الثالث: المشاريع الخضراء في بالدي

 طاقةأولا: مصادر ال
 نوع من الطرق املنظمة إلنشاء جمتمع وبيئة نظيفة هو: -1
 القتصاد األخضر. -     القتصاد األبيض. -
 القتصاد األمحر. -      القتصاد احلر. -
 هي الطاقة املولدة من معدن اليورانيوم املوجود يف ًبطن األرض: -2
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 الطاقة النووية. -     الطاقة الشمسية. -
 الطاقة غري املتجددة. -     الطاقة الكهرومائية. -
 من مزاايت الطاقة  النووية أهنا: -3
 صديقة للبيئة. -       آمنة. -
 كل ما سبق صحيح.  -    تنتج كميات كبرية من الطاقة. -
 مت توليد الكهرًبء النووية ًبإلمارات بدءاا من عام: -4
 م.2011 -      م.2010 -
 م.2013 -      م.2012 -
 طات الطاقة النووية إبمارة:مت اختيار منطقة الطفرة إلنشاء حم -5
 ديب. -      أبو ظيب. -
 رأس اخليمة. -      الشارقة. -
 مت اختيار منطقة الطفرة إلنشاء حمطات الطاقة النووية استناداا لعدة عوامل منها: -6
 عدم توفر موارد املياه. -    القرب من املواقع السكنية. -
 الكهرًبئية. القرب من شبكات الطاقة -     تعرض املنطقة للزلزل. -

 
 من أهداف استخدام الطاقة النووية يف دولة اإلمارات  العربية املتحدة: -7
 تنويع مصادر الطاقة. -     توفري طاقة مستدامة. -
 كل ما سبق صحيح.  -   توفري فرص عمل ملواطين الدولة. -
 كجم من اليورانيوم ينتج طاقة تعادل احرتاق:  1احرتاق  -8
 طن من الفحم احلجري. 20 -    طن من الفحم احلجري. 10 -
 طن من الفحم احلجري. 100 -    طن من الفحم احلجري. 50 -
 الطاقة الشمسية: ❖
 تعد املصدر الثاين بني مصادر الطاقة املنتجة بدولة اإلمارات العربية املتحدة: -1
 الفحم. -      البرتول. -
 الطاقة الشمسية. -      الطاقة النووية. -
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 طاقة الشمسية:لل 1من أهداف إنشاء حمطة مشس  -2
 م.2020% من الطاقة يف إمارة أبو ظيب حبلول عام 7توفري  -
 م.2020% من الطاقة يف إمارة ديب حبلول عام 7توفري  -
 م.2020% من الطاقة يف إمارة رأس اخليمة حبلول عام 7توفري  -
 م.2020% من الطاقة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حبلول عام 7توفري  -
 بتوليد الطاقة الكهرًبئية من: 1تقوم حمطة مشس  -3
 حرارة الشمس. -      ضوء الشمس. -
 احرتاق اليورانيوم. -      ضوء القمر. -
 مت إطالق مشروع جممع حممد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يف مدينة: -4
 ديب. -      أبو ظيب. -
 عجمان. -      الشارقة. -
 ترجع أمهية مبادرة مشس ديب يف أهنا: -5
 ختفض تكاليف إنتاج الطاقة. -     يفة.توفر طاقة نظ -
 كل ما سبق صحيح.  -     ختزن الطاقة الفائضة. -

 75ص       اثنياا: وقود املركبات
 الشاحن األخضر هي عبارة عن حمطات شحن السيارات بـ: -1
 الغاز الطبيعي. -      البرتول. -
 الكهرًبء. -       الفحم. -
 مبدينة: م2014أطلقت مبادرة الشاحن األخضر يف عام  -2
 ديب. -      رأس اخليمة. -
 عجمان. -      الشارقة. -
 من فوائد مبادرة الشاحن األخضر: -3
 احلفاظ على البيئة. -    زايدة النبعااثت الكربونية. -
 كل ما سبق صحيح.  -     زايدة استهالك الطاقة. -
 من مزااي استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ما يلي: -4
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 أكثر تلويثاا للبيئة. -      أقل استخداماا. -
- .  أقل تلويثاا. -      أقل أماانا
 :تدوير النفاايت 
 خلية حتويل املخلفات واملواد التالفة إىل منتجات جديدة ذات فوائد بيئية واقتصادية هي: -1
 دفن النفاايت. -      حرق النفاايت. -
 كل ما سبق صحيح.  -     تدوير النفاايت. -
 مراحل تدوير النفاايت عددها: -2
 ثالثة. -       اثنتان. -
 مخسة. -       أربعة. -
 آخر مراحل تدوير النفاايت: -3
 فرز النفاايت. -      مجع النفاايت. -
 تشكيل منتجاتدجديدة. -   تغليف وتوزيع املنتجات اجلديدة. -
 من فوائد تدوير النفاايت: -4
 احلد من تراكم النفاايت الضارة. -     محاية املوارد الطبيعية. -
 كل ما سبق صحيح.  -    التلوث البيئي. تقليل نسبة -
 تستثمر دولة اإلمارات العربية  املتحدة يف تدوير النفاايت سنوايا حوايل: -5
 مليار درهم. 6.6 -     مليار درهم. 5.5 -
 مليار درهم. 8.8 -     مليار درهم. 7.7 -
 يطلق على بقااي األجهزة الكهرًبئية واإللكرتونية: -6
 النفاايت الصناعية. -     النفاايت الكهرًبئية. -
 النفاايت املعدنية. -     النفاايت اإللكرتونية. -
 يتم تدوير النفاايت اإللكرتونية يف مدينة: -7
 ديب. -      أبو ظيب. -
 عجمان. -      الشارقة. -

 

 الوحدة الثالثة: ومضات من الدستور
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 : الدعامات االجتماعية للدستور1الدرس 

 عيةأولا: املساواة والعدالة الجتما
هو جمموعة من القواعد واملبادئ األساسية اليت حتدد نظام احلكم يف الدولة وتبني السلطات العامة فيها  -1

واختصاص كل منها وعالقتها ببعضها، كما تبني ما لألفراد من حقوق وحرايت وما عليهم من 
 واجبات:

 الدستور. -       العرف. -
 الواجبات. -       السنع. -
 ايت للمواطنني املساواة يف:كفل الدستور اإلمار  -2
 التعليم والصحة. -      تكافؤ الفرص. -
 كل ما سبق صحيح.  -      اختاذ القرارات. -
 أتت دولة  اإلمارات العربية عاملياا يف جمال حتقيق املساواة والعدالة الجتماعية يف املركز: -3
 الثاين. -       األول. -
 الرابع. -       الثالث. -
 ت العربية يف جمال حمو األمية عاملياا املركز:احتلت دولة اإلمارا -4
 الثاين. -       األول. -
 الرابع. -       الثالث. -
 احتلت دولة اإلمارات العربية يف املساواة يف األجور بني اجلنسنين املركز: -5
 الثاين. -       األول. -
 الرابع. -       الثالث. -
 عام بيوم: أغسطس من كل 28حتتفل دولة اإلمارات العربية يوم  -6
 الرجل اإلمارايت. -     الطفل اإلمارايت. -
 الشيخ اإلمارايت. -      املرأة اإلماراتية. -

 
 توفري األمن والطمأنينة: ✓
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قدرة الدولة على احملافظة على حدودها وكياهنا ومتاسكها وترابطها الداخلي والوقوف يف وجه قوى التحكم  -1
 والسيطرة املعادية داخلياا وخارجياا هو:

 الشرطة. -       يش.اجل -
 الدستور. -       األمن. -
 القدرات الدفاعية واهلجومية اليت متلكها الدولة حلماية نفسها وتنمية القدرات الدفاعية هو: -2
 األمن القتصادي. -     األمن السياسي. -
 األمن الغذائي. -     األمن العسكري. -
 يعين السالم والستقرار التنظيمي الداخلي للدولة: -3
 األمن السياسي. -     من العسكري.األ -
 األمن الجتماعي. -     األمن لقتصادي. -
 األمن الذي يتعلق ًبملوارد القتصادية واملادية الطبيعية والبشرية األمن: -4
 األمن الجتماعي. -     األمن السياسي. -
 القتصادي. األمن -     األمن العسكري. -
 ستقرار الداخلي والعالقات بني أبناء الدولة هو األمن:األمن الذي يتمثل يف احملافظة على ال -5
 القتصادي. -       البيئي. -
 السياسي. -      الجتماعي. -
 األمن الذي يتمثل يف احملافظة على اجملال احليوي للدولة األمن: -6
 القتصادي. -       البيئي. -
 السياسي. -      الجتماعي. -
o :أمهية األمن 
 ترجع أمهية األمن إىل: -1
 حتقيق العدل. -     عدم الشعور ًبخلوف. -
 حتقيق السالم بني أفراد اجملتمع. -      أساس التنمية. -

 : األسرة أساس اجملتمعاثنياا
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جمموعة من األفراد تربطهم عالقة متيزهم عن غريهم من اجلماعات يعيشون يف منزل واحد وتربطهم   -1
  عواطف مشرتكة تعرف بـ:

 سرة.األ -      اجلماعة. -

 الشركة. -       الفريق. -

 من وظائف األسرة: -2

 اإلحساس ًبلستقرار. -      حتقيق الراحة. -

 كل ما سبق صحيح.  -   اكتساب القيم والعادات احلميدة. -

 م:2021أعلن صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم رعاه هللا احلملة الوطنية  -3

 أسرتنا متعلمة. -      أسرتنا غنية. -

 أسرتنا عادلة. -     متماسكة. أسرتنا -

 
 الدرس الثاني: الحقوق والواجبات في بالدي

 أولا: احلقوق
 97ص   كل ما جيب أن يتمتع به الفرد ويكفلها اجملتمع والقانون: -1

 القانون. -      الدستور. -

 الواجبات. -      احلقوق. -

 واطنني:من احلقوق اليت يكفلها دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة للم -2

 توفري احلماية الالزمة. -     حفظ كرامة اإلنسان. -

 كل ما سبق صحيح.  -      توفري اخلدمات. -

 يوفر لنا وطننا احلبيب: -3

 اخلدمات التعليمية. -     اخلدمات العالجية. -

 كل ما سبق صحيح.  -       األمن. -

 احلقوق اليت توفرها األسرة: •

 يربط بني أفراد األسرة رابطة: -1

 الزمالة. -       اجلوار. -

 كل  ما سبق صحيح.  -       الدم. -
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 توفر يل أسريت: -2

 امللعب. -      املسكن. -

 املرافق العامة. -       األمن. -

 
 

 اثنياا: الواجبات
 هي التزام أخالقي وأفعال يلزم هبا الفرد نفسه جتاه اجملتمع والوطن: -1

 السنع. -      احلقوق. -

 الدستور. -      الواجبات. -

 ت الفرد الدينية:من واجبا -2

 معاملة الناس معاملة سيئة. -     عبادة هللا وتوحيده. -

 كل ما سبق صحيح.  -     التقصري يف الفرائض. -

 من الواجبات جتاه الوطن: -3

 عدم احرتام قوانينه. -      الدفاع عنه. -

 كل ما سبق صحيح.  -     تكسري ممتلكاته. -

 من الواجبات جتاه األسرة: -4

 بذل اجلهد. -      تقدمي املساعدة. -

 كل ما سبق صحيح.  -    توفري الراحة والطمأنينة. -

 من الواجبات جتاه مدرسيت: -5

 تكسري األاثث املدرسي. -    عدم احرتام األنظمة هبا. -

 التحلي ًبألخالق احلميدة. -      العبث مبرافقها. -

 اثلثاا: حقوق داعمة ألصحاب اهلمم
 ة تسمية ذوي اإلعاقة بـ:قررت حكومة دولة اإلمارات العربية املتحد -1

 أصحاب الشجاعة. -     أصحاب العقول. -

 أصحاب اإلرادة. -      أصحاب اهلمم. -
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 توفر دولة اإلمارات فرص متساوية للعمل ألصحاب اهلمم يف: -2

 القطاع العام فقط. -     القطاع اخلاص فقط. -

 يف اخلارج. -    يف القطاعنين العام واخلاص. -

 رها دولة اإلمارات العربية املتحدة ألصحاب اهلمم:من خدمات النقل اليت توف -3

 حافالت عامة تناسب متطلباهتم. -    مواقف عمومية قريبة منهم. -

 كل ما سبق صحيح.  -     بطاقات أجرة جمانية. -

 وهللا املوفق،،،

 


