
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجعة عامة لمادة 

الدراسات االجتماعية 

والتربية الوطنية للصف 

 السادس

 للعام الدراسي

 2017-2018 

 

 
 اعداد معلمة المادة :فاطمة جمعة بالحاج

نموذج 

 االجابة



 

 

مراجعة عامة للصف 

فصل الدراسي للالسادس 

 الثاني 
 ) االمارات ودول اسيا (الوحدة الرابعة

 قارة اسيا •

 جمهورية الهند •

 جمهورية الصين الشعبية •

 جمهورية كةريا الجنوبية •

  )تراث وتنمية (الخامسة  الوحدة

 زايد .......حضارة وإنجاز •

 موروث بالدي •

 المدرسة االماراتية •

 

 

 نوعية األسئلة االختيار من متعدد مالحظة :

 

 

 جفاطمة بالحا



 

 الدرس األول : قارة افريقيا

 معنى كلمة اسيا -1

 األرض المظلمة         مشرق الشمس        مغرب الشمس            األرض المشمسة

 تشرف قارة اسيا من جهة الشمال على المحيط -2

 المتجمد الشماليالمتوسط                                    األطلسي                    الهادي

 تطل قارة اسيا من جهة الشرق على المحيط  -3

 المتوسط             المتجمد الشمالي                   الهادياألطلسي                         

 تطل قارة اسيا من جهة الجنوب  -4

 الهادي                   األطلسي              المتجمد الشمالي                           الهندي

 المسطح المائي الذي يفصل قارة اسيا عن قارة افريقيا هو  -5

 بحر اليابان              الخليج العربي                  البحر األحمرالبحر المتوسط                     

 قارات العالم مساحة و سكان  اكبر -6

 اسياأوروبا                                 أمريكا                             افريقيا                   

 تتنوع مظاهر السطح في قارة اسيا فهي تظم اعلى قمة جبلية في العالم -7

 جبال هندكوش                   الهيماليا     جبال اطلس             جبال األحجار                      

 اكثر جهات العالم انخفاضا هي -8

 البحر األحمر                             بحر عمان                 بحر اليابان                 البحر الميت

 اعلى قمة جبليه في سلسلة جبال الهماليا -9

 افريستاز                                 طوروس               عسير                           حج

 اعلى و أوسع هضاب العالم هي  -10

 هضبة الدكن             هضبة اليونان                         هضبة التبتافريقيا الشماليه               

 بالماء من ثالث جهاتهي احدى اشكال السطح الجغرافية و هي امتداد لليابسه محاطة  -11

 جزيرة                                  هضبة                   جبل                   شبة الجزيرة

 سهول تكونت بفعل فيضانات األنهار -12

 وديان                    خليج                                 فيضيهساحلية                        

 هي سهول مستوية السطح بالقرب من البحار و المحيطات منخفضهطقة من -13

 فيضيه                        وديان                  خليج                                    ساحلية



 

 توجد صحراء ثار في -14

 بنجالديش                           الهندالسودان                   السعودية                         

 توجد صحراء جوبي في  -15

 الصين                               اليابان                         الهند                       منغوليا

 تنتشر الصحاري الجليدية في قارة اسيا في جهة  -16

  شمالغرب                                         جنوب                    شرق                 

 .، إقليم يمتاز بإرتفاع درجات الحرارة و امطار طول العام-17

 الموسمي                        الصحراوي              اقليم  البحرالمتوسط              االستوائي

 زيرة صيفاإقليم يمتاز بدرجات الحرارة المرتفعه واالمطار الغ -18

 البحر المتوسطالصحراوي              اقليم                          الموسمياالستوائي             

 إقليم يمتاز بحرارة مرتفعه و امطاره نادرة  -19

 البحر المتوسطاقليم                الصحراوياالستوائي            الموسمي                        

 إقليم حار و جاف صيفا دافا ممطر شتاء -20

 البحر المتوسطاقليم  االستوائي           الموسمي                        الصحراوي              

 المؤثرة في توزيع السكان في اسيا  العوامل الطبيعيةمن  -21

 الحروب                 الحرفة                            المواصالت                المناخ

 المؤثره في توزيع السكان في اسيا  العوامل البشريةمن  -22

 الموقع                           المناخ                       التضاريس            المواصالت

 يعمل سكان قارة اسيا في الزراعة بحوالي -23

50                   %80                                %20                       %47% 

 من المهن القديمه التي مارسها السكان نتيجة توفر مساحات واسعة -24

 السياحة                           الرعيالصناعة               التجارة                             

 فع الصناعة في قارة اسيا في بعض الدول مثل ترت -25

 النيبال                                   مصر                        كوريا                 اليابان

 % مثل1تنخفض الصناعة في قارة اسيا في بعض الدول الى اقل من  -26

 مصر                        كوريا                                   النيبالاليابان                

 



 

 تعتبر التجارة الداخلية بين دول قارة اسيا  -27

 مرتفعه جدا                 متوسطة                                   قليلهمرتفعه               

 من اهم واردات الدول االسيويه  -28

 الخامات المعدنيهالتوابل                                      المالبس         الحبوب             

 من اهم الصادرات الدول االسيويه -29

 المطاط       المعدنيه        القطن             الصوف                         الخامات 

 مركب كيميائي من اصل عضوي نتج عن ترسب بقايا الكائنات الحيه  -30

 الحديد                     النفطالقطن                                             المطاط    

 من األسباب السياسيه الستعمار اسيا  -31

 كسب أسواق جديدة  •

 تخفيف ازمة البطالة   •

      البحث عن قواعد عسكرية •

 استغالل الثروات •

 تعرضت دولة االمارات الى االستعمار -32

 اإليطالي                      الروسيالفرنسي                                        البريطاني

 للكشف عن مناطق جديدة رغبة منها في التوسع و استغالل الثروات األوروبيةمحاوالت الدول  -33

         الكشوف الجغرافية  - الكشوف االقتصادية  -الكشوف التاريخية     -  الكشوف السياسيه  

 موقف االمارات من القضية الفلسطينية  -34

 االنحياز                 الرضوخ             الحياد                   المطالبة بتحرير القدس

 العبارةان صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان يمثل الضمير الحي لالمه العربيه من قائل هذي  -35

 راحل ياسر عرفاتالزعيم الفلسطيني ال •

 الزعيم محمد السيسي  •

 الزعيم جمال عبدالناصر  •

 الملك سلمان بن عبد العزيز •

 عدد السكان مقسوم على مساحة الدولة -36

 تنوع التضاريس              الكشوف الجغرافية                السكانيةالكثافة اإلقليم              

 تميزها عما يجاورهارقعة من األرض تتسم بخصائص معينه  -37

 الكثافة السكانيه                    تنوع التضاريس                  الكشوف الجغرافية           اإلقليم

 



 

 ) انه ال سالم وال امن بدون عودة القدس ( من قائل هذه العبارة -38

 الشيخ محمد بن راشد حفظة هللا •

 الشيخ محمد بن زايد حفظه هللا •

 بن سلطان رحمه هللاالشيخ زايد  •

 الزعيم ياسر عرفات •

 

 الدرس الثاني جمهورية الهند

 تقع جمهورية الهند بنسبة لقارة اسيا  -1

 غرب                                 شمال                         جنوبشرق                         

  37-8ئرتي عرض احسبي عدد دوائر العرض لجمهورية الهند حيث تقع بين دا -2

30                            29                                     27                          25 

 خضعت الهند لالستعمار  -2

 هولندي                         إيطالي                           بريطانيفرنسي                 

 خضعت الهند لتاج البريطاني ما يقارب من  -3

 عام 200                   عام 100عام                      150عام                           50

 شكلت حاجز طبيعي بين الهند و الصين  -4

 جبال اطلس                    جبال الهيمالياجبال هندستان             جبال الحجاز                    

 تحمي جبال الهمااليا الهند من  -5

           رياح وسط اسيا الباردة •

 رياح جنوب اسيا البارده          •

 رياح وسط اسيا الحارة   •

 رياح جنوب اسيا الحارة •

 سهول تقع جنوب الهماليا تمتاز باالزدحام البشري و من اهم مدنها دلهي -6

 سهول الهند الشمالية       سهول الهند الشرقيههضبة الدكن                  الجبال الشماليه

 يتميز مناخ جمهورية الهند بأنه  -7

 استوائي                         صحراوي                         مداري                   موسمي

 ن و الكثافه في العالم تحتل جمهورية الهند المرتبه.......... من حيث عدد السكا -8

 األولى                          الخامسه                        العاشرة                الثانيه



 

 عاصمة الهند هي  -9

 حيدرباد                  يودلهيمومباي                              كلكتا                       ن

 رد السنوي في الهند ب يتميز مستوى دخل الف -10

 متوسط                 عالي جدا                     االنخفاضاالرتفاع                           

 يعني زيادة اعداد السكان الكبيرة بالمقارنه مع الموارد المتاحة -11

 المنطقه السكانيهالمستوى السكاني         الكثافه السكانيه                  االنفجار السكاني

 يحتل االقتصاد الهندي من حيث تبادل العمالت  -12

 األولى                    الرابعه                    الثانيه                        العاشرة

 من اهم واردات الهند من الخارج  -13

 الحديد                 الكروم                            لنفطالفحم                            ا

 في الهند السياحيةمن اشهر المعالم  -14

 تاج محلاالهرامات                       برج ايفل                     الحدائق المعلقه            

 من أسباب االنفجار السكاني في الهند -15

 النمو االقتصادي             توفر الخدمات                المتأخرالزواج                  الزواج المبكر

 منطقه جغرافية تشمل بلدان غرب اسيا ومصر -16

 الشرق االقصى         غرب اسيا              شمال اسيا               الشرق األوسط   

 من االثار السلبية  للكثافة السكانية -17

 ارتفاع مستوى الدخل •

 الدخلانخفاض مستوى  •

 قلة البطاله •

 توفر الموارد •

 األنشطة التي يقوم بها االنسان في المجاالت االقتصادية المختلفة -18

 األنشطة البشريةاألنشطة التجارية          األنشطة االقتصادية         األنشطة السياسية     

 هو اجمالي ما يحصل علية االنسان من عملة -19

 الناتج الفردي          الدخل الفرديالناتج المحلي              الدخل المحلي            

 هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية الجمالي السلع التي انتجت داخل الدولة -20

 الناتج الفردي          الدخل الفرديالدخل المحلي                          الناتج المحلي

 



 

 س الثالث جمهورية الصين الشعبيةالدر

 ..............من نصف الكرة األرضية الشرقيتقع جمهورية الصين الشعبية في الجزء -1

 شرقي                              غربي                        جنوبي                       شمالي

 حيث تحتل المرتبه  تعتبر الصين من الدول الكبيرة من حيث المساحه -2

 األولى                     الثانيه                      الرابعه                                  الثالثه

 كم دولة تحد الصين من مختلف الجهات  -3

10                                  7                                   12                        5 

 يتفاوت الوقت في الصين بين مناطقها حيث يزيد فرق التوقيت عن  -4

4                                 5                                         3                      1 

 تشكل السالسل الجبلية من مساحة الصين  -5

32                               35                                       33                          34 

 تشكل الهضاب من مساحة الصين  -6

34                              32                                          33                         37 

 اعظم هضاب العالم مساحة و اكثرها ارتفاعا هي هضبة -7

 نجد                      اقريقيا الشماليه                       التبتالدكن                          

 اللغه الرسميه في الصين هي  -8

 اوردو                          هانالعربيه                        الهنديه                         

 سة الطفل الواحد من ما أدى الىتبنت الحكومة الصينيه سيا -9

 الكثافه السكانيه     االنفجار السكاني            قلة الزيادة السكانيهالزياد السكانيه        

 المحصول الرئيسي في الصين هو  -10

 الذرة                     القمحاألرز                                  الشعير                            

 من اهم المحاصيل النقديه في الصين -11

 جوز الهند                القطنالمطاط                             الفواكة                           

 تحتل الصين المرتبة األولى في انتاج  -12

 األسماك        الخيول                            األغنام                              االبقار        

 ر الطبيعي في العالم هو جزيرة رياكبر موطن للح -13

 الدكن                    الهماليا                              شانتوجهون شو                          



 

 امر الشيخ زايد رحمه هللا ببناء مركز في بكين لدراسة  -14

 اللغه اليابانيه                   اللغه العربيهاللغة االنجليزيه                اللغه الصينيه              

 تعد دولة االمارات اكبر سوق للمنتجات ..............في منطقة الشرق األوسط -15

 اليابانيه                           الصينيهالهنديه                         االمريكيه                         

 يسود اإلقليم الموسمي في الصين في الجهه -16

 الشرق                 الغرب                          الشمال                                  الجنوب

 من اهم النباتات الطبيعيه في اإلقليم الصيني  -17

 الصنوبر                    الزانالخيزران                                         الساج                

 دولة مجاورة لصين من جهه الشمال -18

 بكين                          منغوليا                                 روسيا                     الهند

 عاصمة جمهورية الصين هي  -19

 روسيا                  الهند                                  منغوليا                      بكين     

 تطل الصين من جهة الشرق على مسطح مائي هو  -20

 بحر الصين الغربي                          بحر الصين الشرقيخليج الصين                             

 تشكل اعلى نسبة في مظاهر السطح في الصين هي  -21

 الوديان                   الهضابالجبال                           السهول                            

 من الدول المجاوره لصين من جهة الجنوب  -22

 أفغانستان                   روسيا                             نامتفيمنغوليا                    

 53-18حيث تقع بين داترتي عرضمجموع عدد دوائر العرض التي تمتد عليها الصين هي  -23

35                                    34                              53                      43 

 ض النهريه في جمهورية الصين من اهم االحوا -24

 وجهوانالتبت                           سهل الصين                      ختكان                        

 من مظاهر تطور العالقات االماراتيه الصينيه -25

                  تبادل الزيارات                       قلة الزيارات                     توقف الزيارات                

 

 

 



 

 الدرس الرابع جمهورية كوريا الجنوبيه

 تم احتالل شبة الجزيرة الكوريه -1

 أمريكا                               اليابانروسيا                         الصين                              

 تحررت كوريا اثناء الحرب العالميه -2

 األولى                              الثالثه                          الرابعة                              الثانيه

 تم التوصل الى السالم الدائم بين الكوريتين في عام  -3

2005                            2008                                2000                              2007 

 تجاور جمهورية كواليا من الشرق  -4

 الهند                          اليابانالصين                             كوريا الشماليه                         

 تشرف جمهورية كوريا على مسطحين مائيين هما بحر اليابان و -5

 البحر الجنوبي            األصفر البحرالبحر األسود                      البحر األحمر                      

 تشرف جمهوريه كوريا من الجنوب على مضيق  -6

 باب المندب            جبل طارق                                  كورياهرمز                                    

 تتبع جمهورية كوريا جزيرة  -7

 ناكتونق                   هلسان                               شي جوهون شو                      

 تقع في المنطقة الشرقيه و الوسطى من جمهورية كوريا و تغطيها الغابات -8

 الجبال   السهول                           الجزر                             الهضاب                  

 % من مساحة كوريا و تمتد على طول الساحل الغربي30تشكل -9

 الجزر                             الهضاب                     الجبال                           السهول

 صغيرة المساحة معظمهاو  3000يزيد عددها عن  -10

 الهضاب                     الجبال                             الجزرالسهول                           

 اعلى قمة جبال في كوريا  -11

 ناكتونق                         شي جو                     سيؤول                            هلسان

 عاصمة كوريا الجنوبيه هي-12

 سيؤولشي جو                                              هلسان                            ناكتونق

 المحصول الزراعي األول في كوريا الجنوبيه هو  -13

 الزيتون                      األرزالشعير                             الذره                              



 

 

 بيه من اهم المشكالت االقتصاديه في كوريا الجنو -14

 نقص مصادر الطاقهانخفاض أجور العمال            ارتفاع التسويق          قلة المنافسة           

 من القطاعات الحيويه في كوريا الجنوبيه التي تمزج ما بين الماضي و الحاضر  -15

 السياحة            االقتصاد                       الزراعه                        التجارة            

 تطورت العالقات الثنائيه بين دولة االمارات و كوريا في عدت مجاالت منها -16

 تقليل الشراكه                      توقف الشراكه                                      توسيع الشراكة

 جال الطاقه من ابرز مجاالت التعاون بين دولة االمارات وجمهوريه كوريا في م -17

 الطاقه الشمسيه        مشروع براكهمدينة مصدر                     الطاقه الرياح                

 تجاور جمهوريه كوريا من جهة الشمال  -18

 الشماليةكوريا اليابان                                الصين                       روسيا                 

 اثناء الحرب العالميه الثانيه قسمت كوريا الى  -19

 غربيه شرقيه                      غربيه جنوبيه                            شماليه جنوبيه

 تسقط االمطار الغزيره في كوريا الشماليه في فصل  -20

 الخريف                       الربيع                              الشتاء                              الصيف

 هو المحصول الذي يزرع من اجل الربح  -21

 النباتات الطبيعيه             محصول نقديمحصول الزراعي                 الحبوب                 

 وقها عددا و األصل لغه ودين وسط شعب يف القرابةجماعه تربطها اوصر  -22

 األنماط                    األقلياتالسكان                           االغلبيه                                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الوحدة الخامسة ) الدرس األول زايد ...........حضارة وإنجاز (

 ولد الشيخ زايد رحمة اللة في قلعة -1

 القلعه                      الهيلي                        الحصنالمويجعي                        

 توجد قلعة الحصن في امارة -2

 الشارقة                    ابوظبيدبي                                الفجيرة                       

 سمي الشيخ زايد رحمة هللا على اسم  -3

 خالة                           والدة                                  عمة                      جدة

 اتقن الشيخ زايد هذه الرياضة وقد علمته الدقة والثقة -4

 الرمايةالصيد بالصقور                          ركوب الخيل              ركوب الهجن       

 متحقق حلم االتحاد في  الثاني من ديسمبر عا -5

1970                             1971                 1972                       1973 

 اتفق معه المغفور له  بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان على تأسيس مجلس التعاون -6

 الشيخ حمد بن خليفة               الشيخ جابر الصباحجمال عبد الناصر                 

 اول مؤتمر قمة لقادة مجلس التعاون فيأقيم  -7

 المنامة                     ابوظبيالكويت                         الرياض                   

 الركيزة األولى التي اهتم بها الشيخ زايد بن سلطان رحمة هللا في قيام الدولة هي -8

 الحكومه                  االنسان       القانون                      الخدمات             

 اول جامعة في دولة االمارات العربية المتحدة هي  -9

 جامعةالشيخ زايد رحمة هللا •

 جامعة االمارات العربية المتحدة •

 كليات التقنية •

 جامعة خليفة •

 توحيد 1976شهد عام  -10

 القواة البحرية     القواة الجوية القوات البرية                                 القوات المسلحة

 من الفوائد المكتسبة من الرياضات هي -11

 الصبر والتحملركوب الخيل                     الصيد بالصقور              التجديف            



 

 منطقة تتميز ببيئه خاصة فيها حيوانات وطيور ونباتات ذات قيمة جمالية -12
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