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 المايسترو
 أبو أحمد

 

 دــــــــو أمحــــرو ادلوجو أبــــــــيسر مكتبة ادلايست
 
 
 قدم لكمأن ت

 

 الفصل الأول اجتماعيات

  السادسالصف 

 

 مذكرات ادلايسرتو ادلوجو أبو أمحد ىي األوىل ابلكويت
 أتكد أنك تتعامل مع ادلايسرتو ادلوجو أبو أمحد األصلي اليت حتمل صورتو وأرقامو اجلديدة

     

 
 اجتماعيات سادس فصل أولبنك أسئلة 
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 : السؤال األول

 ت التالية بما يناسبها مما درست :أكمل العبارا -أ

 من قارة أسيا. اجلنوبية الغربيةتقع منطقة اخلليج العريب يف اجلهة   -1
خط طول  52درجة عرض مشال خط االستواء. وحوايل  61متتد منطقة اخلليج العريب يف حوايل   -2

 شرق خط جرينتش. 
 خط طول. 013يبلغ عدد خطوط الطول على سطح األرض حوايل   -3
 .الصحراويإىل ادلناخ  ينتمي مناخ منطقة اخلليج العربية  -4
 ادلناخ.يطلق على حالة اجلو يف فًتات زمنية طويلة   -5
 .ادلياه اجلوفيةيطلق على ادلياه اليت توجد يف ابطن األرض   -6
 .الصيفيبدأ موسم الغوص يف أوائل موسم   -7
 .السعوديةالدولة اخلليجية اليت توجد هبا ىضبة جند   -8
 .الرعياحلرفة اليت تعتمد على ما ينمو من نبااتت وحشائش بعد سقوط ادلطر ىي   -9

 .جرينتشاخلط الرئيسي من خطوط الطول ىو خط  -11
 م.6911العام الذي وقعت فيو الكويت معاىدة احلرية مع بريطانيا ىو العام   -11
 .القالفكان يطلق على صانع السفينة اسم   -12
 اجلنوبية الغربية قارة آسيا. عريب يف اجلهةتقع منطقةاخلليج ال -13
 .خط 013 عدد خطوط الطول -14
 .دائرة 693 عدد دوائر العرض -15
 .صحراوى قارى يتصف مناخ منطقة اخلليج العربية أبنو -16
 .الشتاء تسقط االمطار ىف دول اخلليج العريب ىف فصل -17
 .السعوديةوجبال عسري ىف عمان تسقط االمطار صيفاعلى اجلبل االخضر ىف -18
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 .الثنده –العرفج  -الصبارمن امثلة على النبااتت ادلعمرة ىف دولة الكويت  -19
 .العنصيل –احلويذان -اخلبيزةمن امثلة على النبااتت احلولية ىف دولة الكويت  -21
 .اعزادل –االغنام  –االبل  من احليواانت ادلستأنسة الىت تعيش ىف منطقة اخلليج العرىب -21
 .صناعة السدو ، اخلوص ، البشوت احلرف اليدوية القدمية يف منطقة اخلليج العريب -22
 .سفينة البغلةالعريب  من أفضل أنواع السفن ادلستعملة قدميا  يف منطقة اخلليج  -23
 .أربعة أشهر  مر موسم الغوصيست -24
 .سبتمرب ي موسم الغوص يف شهرينته -25
 .ادليدار –القرقور  –احلظرة وسائل صيد االمساك قدميا  من -26
 .عام 633القرن يساوى  -27
 .حبر شروق الشمساو  البحر االدىنعرف اخلليج العريب قدميا ابسم  -28
 .ددلونظهرت ىف دولة البحرين قدميا حضارة تسمى  -29
 .اذليلينستيةظهرت ىف دولة الكويت قدميا حضارة تسمى  -31
 .ادليالدىالسابع ظهر االسالم ىف القرن  -31
 .العمران –الفن  –الصناعة مظاىر احلضارة االسالمية ىف منطقة اخلليج العريب منها  -32
 .الكويتتوجد دار االاثر االسالمية ىف دولة  -33
 .الربتغالأول الدول االستعمارية االوروبية الىت وصلت للخليج العرىب ىى  -34
 .م6911وقعت اتفاقية احلماية الربيطانية على دولة الكويت ىف عام  -35
 .عبدهللا السامل الصباحألغيت معاىدة احلماية واعلن االستقالل ىف عهد الشيخ  -36
 .م6115أصدر وثيقة الدستور الكويىت عام  -37
 .السعودية ادلملكة العربيةالدولة اخلليجية الوحيدة الىت مل ختضع الحتالل ىى  -38
 .ابوظىبىف مدينة 6196مايو  52اعلن قيام رللس التعاون لدول اخلليج العربية ىف  -39
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 .الرايضيقع مقر رللس التعاون اخلليجى ىف مدينة  -41
 .جابر االمحد الصباحمسيت القمة السابعة والعشرون الىت عقدت ابلرايض ابسم الشيخ  -41
 .5339انطالق السوق اخلليجى ادلشًتك ىف يناير عام  -42
 .الصيفتسقط االمطار علي جبل االخضر بسلطنة عمان يف فصل  -43
 .حبر شروق الشمس حبر االدين ،االسم الذي أطلق علي اخلليج العريب قدميا يسمى  -44
 .حويلالنبات الذي برتبط وجوده مبوسم سقوط االمطار يعرف ابسم نبات  -45
   .ادلستوردةالبضائع الىت تشًتيها الدولو من دولو اخري تسمى البضائع  -46
 .الفلكيموقع الدولة ابلنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض يسمي ادلوقع  -47
 .اللؤلؤالغواص يغوص يف أعماق البحر حبثاً عن   -48
 .القالفصانع السفينة كان يطلق عليو اسم   -49
 .نبات حويلالنبات ادلرتبط وجوده مبوسم سقوط ادلطر يسمى   -51
 .ادلناخحالة اجلو خالل فًتة زمنية طويلة يسمى   -51
 .الربيةالرعي يعترب من األنشطة   -52
 م.6105توحدت ادلملكة العربية السعودية عام   -53
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 : العبارات غير الصحيحة( أمام X( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )السؤال الثاني: ضع عالمة )

 ()      هم.م تقع شبو اجلزيرة العربية يف موقع جغرايف  -1
 (X)       ظهر اإلسالم يف القرن العاشر ادليالدي.  -2
 (X)    .1965ألغيت معاىدة احلماية اليت وقعت مع بريطانيا عام   -3
 ()    م.1962العام الذي أصدرت فيو وثيقة الدستور الكويتية ىو   -4
 (X)    ىي اإلمارات. 1961الدولة اخلليجية اليت انلت استقالذلا عام   -5
 ()   الدولة األوربية اليت ألغت معاىدة احلماية مع الكويت ىي بريطانيا.  -6
 ()   حاكم الكويت الذي ألغى معاىدة احلماية ىو الشيخ عبد هللا السامل.  -7
 ()   جمللس التعاون اخلليجي ىي مدينة الرايض. ادلدينة اليت تعترب مقراً دائماً   -8
 ()    م.2115العام الذي عقدت بو قمة الشيخ جابر رمحو هللا   -9

 (X)    ادلدينة اليت انطلقت منها األمة اإلسالمية تسمى ادلدينة ادلنورة.  -11
 (X) م.1947ان ىو عام العام الذي أصدرت فيو األمم ادلتحدة وثيقة اإلعالن العادلي حلقوق اإلنس  -11
 ()  ىي السعودية. 1932وأعلن عن قيامها عام  الدولة العربية الوحيدة اليت مل تتعرض لالستعمار -12
 ()    منطقة يف الصحراء فيها مياه عذبة صاحلة للزراعة ىي الواحة.  -13
 ()       صناعة اخلوص تعترب من احلرف اليدوية. -14
 (X)     ىي ادلياه ادلخزونة يف ابطن األرض.ادلسطحات ادلائية  -15
 ()     احلضارة ىي تقدم وتطور ورقي اجملتمع يف مجيع النواحي. -16
 (X)       ظهرت احلضارة اذللينسيتو يف البحرين. -17
 ()  أول دولة عربية خليجية انلت استقالذلا من االستعمار الربيطاين ىي الكويت. -18
 (√)       .جنوب غرب قارة آسياتقع دولة الكويت  -19
 (√)    .يسمى جبل مًت تقريبا 1111كل مرتفع لو قمو اليقل عن  -21
 )×(  .درجات مئوية41تقل درجة احلرارة بدول اخلليج العربية صيفاً اىل اقل من  -21
 (√)      من النبااتت ادلعمرة بدول اخلليج العربية "العرفج" -22

 
  


