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مدرسة القوع                                             السادسالصف ا                                          مادة الدراسات االجتماعية        

 

 

  :اخرت اإلجابة الصحيحة من بني البدائل لكل عبارة فيما أييتالسؤال األول : 
 اليت تعرف ابلقارة املشمسة أو القارة السمراء القارة  -14

 اسرتاليا  (         -     أفريقيا      -)   آسيا    

  تبلغ مساحة قارة أفريقيا : -15
  (  2مليون كم 30.3       - 2مليون كم  8.5            –     2مليون كم 24.2   )        

 :    من احلضارات القدمية اليت قامت يف قارة أفريقيا -16
 ( حضارة السند          –  حضارة بالد الرافدين            -            احلضارة املصرية القدمية)

 :  قامت احلضارة املصرية القدمية على ضفاف هنر -4

 (  الفرات          -          النيل           -        دجلة)       

 :من الشمال  أفريقياحيد قارة  -5

 ( ندياحمليط اهل           -          البحر املتوسط          -            البحر األمحر  )      

 :  حيد قارة أفريقيا من الشرق  -6

 ( البحر األمحر واحمليط األطلنطي     -    البحر األمحر واحمليط اهلندي   -    واحمليط األطلنطي ) البحر املتوسط        

 حيد قارة أفريقيا من الغرب : -7

 احمليط اهلندي (  -      احمليط األطلنطي  -)احمليط اهلادي            

 .جنواًب  36بني دائريت عرض :.........،  أفريقيا متتد قارة   -7

 مشاال( 46        –مشاال           17          -        مشاال 37)       

 : شرقًا 51خطي طول ......... ، متتد قارة أفريقيا بني  -8

 (غراًب  20         -          غراًب  17            -         غرابً  36)        

 :املضيق الذي يفصل قارة أفريقيا عن قارة أورواب-9

 ( هرمز              -               جبل طارق        -         ابب املندب)        

 

 قارة أفريقيا       /الثالثالدرس 
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 :يدة اليت متر هبا خط االستواء ومدار السرطان ومدار اجلدي القارة الوح -10
 ( أفريقيا            -     أمريكا اجلنوبية            -       أمريكا الشمالية )        

 : أكثر مظاهر التضاريس انتشارًا يف قارة أفريقيا  -11

 ( السهول          -           اهلضاب           -            بال اجل)        

 :منطقة حمددة من سطح األرض هلا خصائص ومميزات ختتلف عن املناطق اجملاورة -12
 (  اإلقليم املناخي            -       الطقس         -        املناخ )                

 :اجملموع الكلي لعدد السكان مقسوًما على املساحة الكلية  -13
 (  توزيع السكان            -          الكثافة السكانية               -     افة النوعية الكث)              

 : حتتل قارة أفريقيا من حيث عدد السكان بني قارات العامل املركز  -14
 (  الرابع        -       الثالث       -        الثاين)                

 :  صيد األمساك من أشهر الدول األفريقية يف -15
 (  السعودية           -       اإلمارات        -          املغرب)               

 تشرتك مصر حبدودها من الشمال الشرقي مع : -16
 السودان  ( -                فلسطني -)ليبيا                     

 : حر األمحر والبحر املتوسطالقناة املائية اليت حفرها املصريني وتربط بني الب -17
 ( قناة كييل -              قناة بنما         -             قناة السويس)               

 السؤال الثاين : مب تفسر  ) اذكر السبب(: 
 .وقوع معظم قارة أفريقيا يف العروض املدارية احلارة  -9

   امرور خط االستواء ومدار السرطان ومدار اجلدي هببسبب  •

 تنوع أشكال التضاريس يف قارة أفريقيا  . -10

 بسبب اتساع املساحة  •

 سقوط األمطار طوال العام يف اإلقليم االستوائي . -11
 تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان مما يؤدي إىل تبخر املياه وسقوط األمطار بسبب  •
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 .قلة اإلنتاج السمكي لقارة أفريقيا  -12
 وجود سفن حديثة للصيد   بسبب ضيق الرصيف القاري     / عدم •

  .تعد اململكة املغربية من أشهر دول قارة أفريقيا يف الثورة السمكية -13
 بسبب مرور تيار كناري الباردالذي حيمل الغذاء لألمساك •

 تنوع احملاصيل الزراعية يف قارة أفريقيا. -14
 معدالت سقوط األمطار  اتساع املساحة     / تنوع األقاليم املناخية     /  خصوبة الرتبة    / ارتفاع •

 تعترب الثروة احليوانية من احلرف الرئيسية يف قارة أفريقيا. -15
 بسبب وجود حشائش السافاان اليت تعترب مراع طبيعية  •

 اهتمام دولة اإلمارات العربية املتحدة بتوطيد العالقات اإلماراتية املصرية منذ القدم حىت يومنا هذا.  -16

 لبلدين   / ولتحقيق األمن االستقرار للبلدين  لتحقيق املصاحل املشرتكة بني ا •

 :السؤال الثالث : ما النتائج املرتتبة على 
 مرور دوائر العرض الرئيسية بقارة أفريقيا  . -1

 وقوع القارة يف العروض املدارية احلارة  •

 .القطع اجلائر ألشجار الغاابت يف أفريقيا -2
 قيق التنمية املستدامةتدهور الغاابت    /  تضرر البيئة      /   عدم حت •

 خصوبة الرتبة وارتفاع معدالت سقوط األمطار يف قار أفريقيا. -3

 تنوع احملاصيل الزراعية  •
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لسؤال الرابع: أكمل املخطط الذهين التايل:ا  
  

 

 
   

 
 
 

    
  

 

 
 

  
 

  

 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 

فريقيا
أ
 مظاهر السطح في ا

 الهضاب  السهول  الجبال

 مثل 
طلس -

أ
جبال ا  

حمر -
أ
جبال البحر ال  

جبل كلمنجارو   -  

 ساحلية مثل
سهول البحر المتوسط -  
حمر -

أ
سهول البحر ال  

 

فريقيا الشمالية-
أ
هضبة ا  

هضبة الحبشة  -  
فريقيا -

أ
هضبة جنوب ا  

فريقية 
أ
 العوامل المؤثرة في مناخ القارة ال

 التيارات البحرية  الموقع الفلكي

 
التضاريس   توزيع اليابس والماء 

فيضية مثل      
 سهول نهر النيل   
  سهول نهر النيجر   

 
أ
فريقيامناطق تركز السكان وتوزعهم في قارة ا  

 مرتفعة الك ثافة السكانية

 مثل

 وادي النيل والدلتا في مصر

متوسطة الك ثافة السكانية   
 مثل

سواحل المغرب العربي     

 منخفضة الك ثافة السكانية
 مثل 

 المناطق الصحراوية  

 المحاصيل الغذائية

 مثل

رز  
أ
لياف -الشعير    -القمح    -الذرة    -ال

أ
ال  

 المحاصيل النقدية 

 مثل 

سكرقصب ال -الكاكاو    -البن     -القطن    

 احملاصيل الزراعية يف أفريقيا
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 : قارن بني كال مما أييت :السؤال اخلامس

 
 

 آسيا أفريقيا أوجه االختالف
 أوجه االختالف 

يف اخلصائص 
 العامة

 السواحل متعرجة يمةالسواحل مستق

 مير هبا خط االستواء هبا دوائر العرض الرئيسة خط االستواء ومدار السرطان ومدار اجلدي مير

 كثرة اجلزر وأشباه اجلزر قلة اجلزر وأشباه اجلزر

 
 
 

 النبات الطبيعي اخلصائص املناخية املوقع  اإلقليم

 حار طوال العام  ساحل غاان –حوض الكنغو  االستوائي 

 األمطار طوال العام 

 غاابت كثيفة 

 املاهوجين-الكاكاو –املطاط 

حرارة مرتفعة صيًفا وأمطار غزيرة  وسط وجنوب السودان املداري ) السوداين(

 والشتاء جاف

 حشائش السافاان

 الصحراء الكربى  الصحراوي احلار

 صحراء الصومال 

 صحراء كلهاري

 شديد احلرارة صيًفا معتدل شتاءً 

 أمطار اندرة وفجائية  

 الصبار والنخيل 

همية موقع مصر الجغرافي 
أ
 ا

عظم الحضارات
أ
 المناخ المميز قيام ا

 

حلقة وصل بين قارات العالم   قلب الوطن العربي 
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 :، اكتب ما تشر إليه األرقام اليت عليها  أفريقيا: أمامك خريطة صماء لقارة  السادسالسؤال 
 
 

 .................احمليط  -5

  .............. يطاحمل -6

 ...............البحر -7

  .............   خط -8

 ................  البحر -9

 ..............قناة  -10

 ..............  مضيق -11

 

 
 متنيايت للجميع ابلنجاح والتوفيق 

 
 

طلنطي
أ
 ال

 

 األحمر

 الهندي

 السويس

 الستواء

 المتوسط

 جبل طارق 


