
 

 لوحدة األولىا - 1ف  –الصف الحادي عشر  –مادة الدراسات االجتماعية 

 س1 : عرف المقصود بالمفاهيم والمصطلحات التالية :

 اعتمد في تعليمه على حفظ القرآن الكريم واألحاديث النبوية إلى جانب التدريبهو المعلم القديم الذي : المطوع  .1

 على الكتابة والخط واإللمام بأركان اإلسالم والوضوء .              

 هي السفن القديمة المصنوعة من الخشب وهي من أقدم وسائل النقل التي تسير في الخور .العبرات : .2

 أقساط يدفعها أصحاب الدكاكين إلى تاجر الجملة كجزء من قيمة البضاعة كل يوم سبت . السبتية : .3

 هي وسيلة سكان المدن الداخلية والبادية في اإلمارات لمواجهة حر الصيف بالتوجه إلى مناطق رحالت المقيظ : .4

 الواحات خصوصاً العين وليوا حيث الزراعة والمياه العذبة .                      

 الحياكة وتطلق أيضاً عى ألة الحياكة نفسها وتستخدم في السدو الخيوط الصوفية الملونة .السدو : .5

 هي نظام اقتصادي اجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق االقتصادية الكبيرة بين طبقات  :حياة االجتماعية العادلة ال .6

 المجتمع .                                  

 هي أولى مراحل مهنة الغوص عن اللؤلؤ وتتعني فتح المحار واستخراج اللؤلؤ .الفليج : .7

 . انتهاء موسم الغوص على اللؤلؤ وعودة الجميع إلى ديارهم القفال : .8

 هي جزء من النظام البيئي العالمي وتتكون من البحار والمحيطات واألنهار وما يتصل بها من  البيئة البحرية : .9

 روافد وما تحتويه من كائنات حية كما تضم موارد أخرى من معادن بمختلف أنواعها .                       

 من السطح منطقة خصبة ذات نبٍت حي في الصحراء حيث تكون المياه الجوفية على مسافة قريبة  الواحة : .10

 تسمح بظهور الينابيع .             

 )الينبوع( أو العين هو نقطة تدفق المياه الجوفية خارج األرض حيث يقابل سطح الطبقة الجوفية السطح  :الينابيع  .11

 األرضي .              

 .طواف على سفن الغوص وشراء ما ينتقيه منه تاجر اللؤلؤ الذي يقوم بالتنقل والسفر وال الطواش : .12

 . مجموعة جزر طبيعية تابعة إلمارة أبوظبي لبزوم :ا .13

 هو ديوان معد للزوار والضيوف ، حيث يحل الضيف لعى أحد المجالس فيستقبل بترحيب ويبدأ بتوضيحالمجلس : .14

 مقصده من زيارة المدينة .               

 عناصر الثقافة التي يتناقلها الخلف من السلف جيالً بعد جيل .التراث : .15

 هم األوالد الصغار الذين لم يتجاوز عمرهم العشر سنوات وياتحقون برحلة الغوص ويقومون بخدمة التباب : .16

  البحارة على ظهر السفن .              

 هو الشخص الذي يروي الحكاية أو ُيخبر عنها سواء كانت حقيقية أم متخيلة . الرواي : .17

 هي السفينة حديثة الصنع . الوشر : .18

 س2 : سجل في ثالث نقاط نبذة مختصرة عن جمعة الماجد :

 م  1930رجل أعمال إماراتي ولد عام  .1

 العربيأحد رجال الثقافة والفكر والعمل الخيري في دولة اإلمارات والوطن  .2

 أسس المدارس األهلية الخيرية وكلية الدراسات العربية واإلسالمية ألبناء دول الخليج .3
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 س3 : أكمل المخطط الذهني التالي عن جمعة الماجد :

 

 

 

 

 

 

 س4 : »لم ينفعني من جميع تالميذي سوى جمعة الماجد« :

ارزحسن مي:             من قائل العبارة  

ألنه فكر في أستاذه وأسند إليه عمالً :       ما داللة هذه المقولة  

 جمعة الماجد في مجال التجارة :أذكر المهام التي عمل بها :  5س

 جلب رسائل البريد  .1

 في السوق دكان أقمشة فتح .2

 كمل العبارات التالية بما يناسبها :أ : 6س

 ....... السفن الصغيرة/  القطار .................. وسيلة استعان بها أجدادنا للوصول إلى مغاصات اللؤلؤ  ➢

 ...... الشيخ مانع بن راشد آل مكتوم.... خارطة لمغاصات اللؤلؤالشخصية التي ساهمت في إعداد أشهر   ➢

 ... ميناء/  البندق/  أم الدلخ/  أم الشيف ..لة اإلمارات ..دومياه الخليج لفي  مواقع مغاصات اللؤلؤبعض   ➢

 ........................... سوقطرة أرخبيل جزر يمنية تقع في المحيط الهندي قرب خليج عدن ............  ➢

 ........................................... أوكشن هي طريقة المزاد بالمناداة ..................................  ➢

 المتحدة من خيرة البلدان :فسر اعتبار دولة اإلمارات العربية :  7س

 األمن واالستقرار .1

 العدالة والحرية .2

 استخلص عوامل نجاح كل من عاش في كنف دولة اإلمارات العربية المتحدة ؟ : 8س

 توافر األمن واالستقرا والرؤية المستقبلية الواضحة للقيادة الحكيمة

 بين هدف دولة اإلمارات متمثلة في قيادتها الحكيمة من توفير الحياة االجتماعية العادلة على أرضها::  9س

     حتى تسود روح المواطنة واألمل والتفاؤل

 س10 : أكمل المخطط الذهني التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل 

تدرج 

جمعة 

الماجد 

في طلب 

 العلم

 بداية تعليمه على يد السيد / فرج القريني        

التي تعلم فيها تقع في منطقة بر دبي وتلقى التعليم على يد على زينل     المدرسة األولى :         
وصف المدرسة تتكون من خمس خيام وقد درس فيها علوم اللغة العربية والرياضيات         

    صف المدرسة شقة في بناية للمعلم والشقق والقمبري  /تلقى التعليم على يد  المدرسة الثانية :      
 اللغة اإلنجليزية (2اللغة العربية  (1األخرى للدراسة العلوم التي تلقاها       

 
 ا تقع في العبرة ببر دبي تبلغ رسوم التعليم رزمؤسس المدرسة حسن ميالمدرسة الثالثة :       

 روبية 20       

 أوالا 

 ثانياا 

 ثالثاا 

 رابعاا 

الغوص على 
 اللؤلؤ

 صيفاا  الخليج العربي

 سوقطرة سيالن البحر األحمر

 شتاءا 
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 حدد الفترة الزمنية التي انهارت فيها مهنة الغوص::  11س

             1895 – 1912  

 فسر أسباب انهيار مهنة الغوص وتجارة اللؤلؤ ::  12س

 الصناعي رخيص الثمن انتاج اللؤلؤ .1

 جودة ودقة صناعة اللؤلؤ الصناعي .2

 : ظهور اللؤلؤ الصناعيسجل النتائج االقتصادية المترتبة على :  13س

 انهيار مهنة الغوص على الؤلؤ .1

 اإلتجاه لممارسة أنشطة إقتصادية أخرى .2

 س14 : أكمل الجدول التالي عن مراحل التدرج في مهنة الغوص :

 الراتب )معدل الدخل ( التعريف بالمهنة المسمى مراحل التدرج في مهنة الغوص

واستخراج اللؤلؤفتح المحار  الفليج المرحلة األولى روبية 200 – 150   

روبية 1000 – 250 رفع الغواصين بالحبال السيب المرحلة الثانية  

روبية 2000 – 500 الغوص واستخراج اللؤلؤ الغواص المرحلة الثالثة  

ألف روبية 100 – 60معدل دخل سفينة الغوص خالل موسم الغوص                      
 

 س15 : استنتج وجهة الغواص بعد انتهاء موسم الغوص :

    ممارسة فنون العيالة واليولة/          رعاية اإلبل والخيول/      القنص       

 س16 : استكمل البطاقة التعريفية لجمعية اإلمارات للغوص طبقاا للجدول التالي :

 رحمه هللا –الشيخ زايد  المؤسس

 فرج بن بطي المحاربي رئيس الجمعية

 حفظ الموروث البحري لدولة اإلمارات العربية المتحدة  الهدف من تأسيس الجمعية

 أنشطة الجمعية
 استقبال الباحثين من جميع أقطار العالم( 1

 لتحري األحوال البيئية والحياة البحريةالقيام بجوالت ( 2
 

 :وفق المحطط التالي األنشطة التي مارسها األجداد بين موسمي الصيف والشتاء بين قارن :  17س

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 س18 : أذكر أهمية الشعر اإلماراتي القديم ؟

 مدون وموثق للتاريخ .1

 3 خدمة تراث وحضارة أرضه وناسه .2

 فصل الصيف
 البحر والغوص على اللؤلؤ

 جني الرطب وتعبئة التمور

 مجموعة وهي عبارة عن البزوم :      

 تابعة إلمارة أبوظبيجزر طبيعية       
 فصل الشتاء

 قربها للمواقع الغنية باللؤلؤ

 توافر األسماك

 المختلفةيقصدها التجار للترويج للبضائع 

 أهميتها :

البزم الغربي "كوكب" يتميز بماء الينابيع 

 البزم الشرقي ويتكون من أربع مناطق هي :  العذب

 الفي

سامها
أق

 :
 مروح الغبه اللبه 



 س19 : أكمل المخططات الذهنية التالية : 

 

 

 

 

 

 

 

 س20 : أكمل األشكال التالية : 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر التاريخ الشفوي

 والمشاهدات بخط اليد تدوين المالحظات

 المشاهدات بخط اليد
الناسذاكرة   

 المعايير والشروط لإلدالء بشهادة تاريخية شفوية

 فضائل أخالقه مكان معيشته زمانه عمر اإلنسان

 جمعة بن حميد

آل علي    

م 1925    

الشارقة    

   الكتاتيب  

المدارس شبه النظامية    

ظ الكثير من روائع الشعر النبطيفيح -  

األمثال والحكم واأللغاز -  

الحكايات الشعبية والخرافية -  

البحر       

 مجاري السفن وحسابات اإلهتداء بالنجوم
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 : عدد األنشطة االجتماعية التي مارسها جمعة بن حميد : 12س

 مصلحاً إجتماعياً وموجهاً شعبياً  .1

 عرف بإلمامه باألنساب واألسماء واأللقاب .2

 موجهاً تربوياً لألباء والمعلمين .3

 تأصيل الموروث الشعبي .4

 اإلنتماء الوطني ترسيخ .5

 : استكمل الشكل التالي عن جمعة بن حميد : 22س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مروياته

 السرد التاريخي المجرد من الصور

 خط برسوم توضيحية تقريبية

 صناعة السفن

 آداب البحر

 مظاهر الحياة االجتماعية وتغيراتها

رسم مالمح مدينة الشارقة القديمة    

 

 وبواباته وأبراجه مالمح سور الشارقةرسم 

 وبواباته وأبراجه
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 الوحدة الثانية

 س1 : عرف المقصود بالمفاهيم والمصطلحات التالية :

 خطوط حددها اإلنسان ورسمت حتى تفصل بين حدود دولة ودولة أخرى . : الحدود السياسية .1

  اقتصادية تقوم على قرابة الدم والنسب والعصبية أواألحالف مع غيرها من الجماعاتوحدة اجتماعية سياسية  : القبيلة .2

 اتحاد من أجل مصالح مشتركة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ........... : التحالف .3

  .مجموعة القواعد واألحكام والنظم المكتوبة التي تحتويها الوثيقة الدستوريةهو الدستور :  .4

  ونظام الحكم وينظم العالقات بين السلطات(.القانون األعلى الذي يحدد القواعد األساسية لشكل الدولة )     

 فرقة من الجنود بقيادة ضابط تقوم باستكشاف وحماية الحدود من العدو . : السرية .5

  الزي العسكر لقوة ساحل عمان .: الخاكي .6

 الجافة وشبه الجافة مما يؤدي لفقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي بها.تعرض األرض للتدهور في المناطق  التصحر:  .7

 وسائل لنقل الماء من التالل إلى سكان المدن . األفالج : .8

 :هي شفرة حرفية من أجل إرسال المعلومات التلغرافية .شفرة مورس .9

 أكمل العبارات التالية بما يناسبها : 2س

 الرقيقنوع التجارة التي كانت سائدة في اإلمارات المتصالحة أثناء الحرب العالمية الثانية   .1

 ةووالبر الالسلكيوسيلة االتصاالت التي كانت مستخدمة في اإلمارات المتصالحة  .2

 الشارقة ودبيتواجدت دار المعتمد السياسي في  .3

 المعتمد السياسيالجهة التي أسندت إليها مهمة تسوية الحدود السياسية  .4

 الحماية البريطانية م تم إلغاء معاهدة1971ديسمبر  1في  .5

 فسر مع ذكر السبب : 3س

 أثناء الحرب العالمية الثانية :انتشار الفقر في اإلمارات المتصالحة  (أ

 انهيار تجارة اللؤلؤ  

 أسباب انتشار األمراض في اإلمارات المتصالحة : (ب

 عدم وجود المستشفيات واألطباء

 تكون قوات دفاع محلية في اإلمارات المتصالحة : (ج

 االنسحاب البريطاني الوشيك من دول الخليج 

 التسريح المحتمل لكشافة عمان المتصالحة 

 التساعي :توقع المعتمد السياسي فشل االتحاد  (د

 العداء بين البحرين ذات الكثافة العالية والتعليم الجيد وقطر األكثر ثراًء سوف يتفاقم بسبب النزاعات الحدودية  

 هـ( عدم التزام بريطانيا بحماية الجزر اإلماراتية :   

 لم يكن لدى بريطانيا أي قوات في الخليج لحماية الجزر الثالث       
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 االتفاق بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم التي ترتبت على استخلص النتائج  4س

 ـ رحمهما هللا ـ بعد قيام االتحاد :      

 توقيع الدستور الجديد لالتحاد .1

 إزالة الضوابط والقيود الحدودية بين دبي وأبوظبي .2

 قيام االتحادإلغاء الحماية البريطانية وإعالن  .3

 أجب عن األسئلة التالية : 5س

 دلل على وجود عالقة بين اإلمارات المتصالحة مع الهند : (أ

 إمدادات الغذاء من الهند أثناء الحرب العالمية الثانية   

 المهام التي كانت تؤديها دار المعتمد السياسي : (ب

 الخليج للعمل في حقول النفطإصدار تأشيرات للمواطنين تمكنهم من السفر إلى شمال 

 ن عمان واإلمارات المتصالحة :احدد المشكلة الرئيسية التي واجهت ترسيم الحدود بين سلط (ج

 النزاع المتواصل بين العوامر والدروع

 عدد قوات الدفاع المحلية التي تأسست في اإلمارات المتصالحة : (د

 قوة للشرطة في الشارقة ( 3                                       قوة دفاع دبي (1

 قوة متحركة في رأس الخيمة (4             القوات المسلحة الكبرى في أبو ظبي (2

 سجل الدور الذي قام به المعتمد السياسي بعد بوادر فشل االتحاد التساعي :هـ( 

 رات المتصالحة وصندوق التطوير التابع له.المساعدة على تقوية سبل التعاون مع مجلس اإلما 

 .محاولة التغلب على عدم الثقة بين الحكام أنفسهم 

 : ةالتالي ةالذهني اتأكمل المخطط 6س

 أ[  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أصدر المقيم السياسي مبادرة تسوية النزاعات الحدودية بين اإلمارات 

 المتصالحة

      فسر الهدف من المبادرة :

لضمان األمن واألمان لشركة نفط الساحل المتصالح للقيام بأعمال التنقيب    

 
     صف شعور حكام اإلمارات أثناء تسوية الحدود:

االضطراب والفزع والحيرة         

 
     حدد الصعوبات التي واجهت القائم بمهمة تسوية الحدود:

المناطق فحص الملفات الفديمة / عدم وجود خطوط فاصلة بين      

 
      الجهة التي أسندت إليها مهمة تسوية الحدود:

المعتمد السياسي               
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المشكلة : رسم الحدود بين اإلمارات 

 المتصالحة

 أولى العقبات :

 عدم وجود خرائط* 

 المتوافرةقلة المعلومات * 

 

 حل المشكلة :

 رسم الخرائط باالعتماد على :

األوراق البيضاء من شركة * 

 النفط

رسم الخرائط باستخدام * 

الرسوم البحرية التي توضح 

 الخط الساحلي

 

زيارات للمناطق 

 : الحدودية

استخدام البوصلة 

 ومرشدين من البدو

 زيارات للمناطق الحدودية

 األولىالمنطقة 

 رأس الخيمة

 تم تخصيص ميزانية 

 صغيرة

 المنطقة الثانية

 رأس الخيمة

 تعاون من قبيلة 

 بني كعب

 المنطقة الثالثة

 شمال خورفكان

 النتيجة

رسم المخططات التي 

سهلت المهمة القادمة 

 لرسم الحدود

 

 النتيجة

 تحديد أسماء كافة المعالم* 

 المحلية البارزة  

 تحديد القبائل والحكام الذين* 

 سيطروا على كل منطقة  

 

 النتيجة

رسم الساحل والجبال الواقعة إلى * 

 الغرب

 جمع الدالئل عن نفوذ كل حاكم* 

 

 حدود الساحل الشرقي

 فسر صعوبة رسم حدود الساحل الشرقي

أراضي الشارقة متداخل مع أراضي إمارات أخرىالجزء األعظم من   

 زيارات المناطق الحدودية

 عوائق بشرية

إعتراض السكان من القبائل في 

 المناطق المتنازع عليها

 عوائق طبيعية

 الطبيعة الجبلية للمنطقة

 

 النتيجة النهائية

 المتصالحةإعالن القرارات النهائية الخاصة بالحدود بين اإلمارات 
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 أكمل العبارات التالية بما يناسبها : 7س

 الشارقةالمنطقة األولى التي تركزت فيها قوة ساحل عمان   .1

 األردنيينتكونت نواة قوة ساحل عمان من عدد صغير من األفراد  .2

 للضباط  خنجرينلألفراد  و  خنجركان شعار قوة ساحل عمان  .3

 قوة ساحل عمان : ئتنشالتي من أجلها أهداف األسجل  8س

 تأمين طرق السفر والمسافرين  .1

 تأمين فرق التنقيب عن البترول  .2

 تحفظ السالم بين القبائل المتنازعة  .3

 أكمل المخطط الذهني التالي : 9س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أكمل الجدول التالي : 10س

 عدد السرايا اإلمارة المنطقة

 1 الشارقة الذيد

 1 العين حصن الجاهلي

 1 رأس الخيمة حت

  أكمل الشكل التالي عن الضباط الخريجين لقوة ساحل عمان : 11س

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلمارات

 الهيكل التنظيمي لقوة ساحل عمان

البريطانينقيب في الجيش قائد السرية :  المجندون من الدول التالية : خمس سراياأهم السرايا :    

 سرية تقدم خدمات صحية

 سرية تقدم صرف الرواتب

 سرية مدرسة األوالد

 األردن

 اليمن

 عمان

مع بداية 
توحيد دولة 
اإلمارات 

اقتصر  العربية
المجندون 
 على دولة :
 اإلمارات

 

 : وشكلوا قوة
 دفاع االتحاد

 

تغير  1974

 : اسمها إلى
القوات المسلحة 

 اإلماراتية
 

األردنم         من دولة :  1955:  تخرجت عام         

   محمد صالح( 2حسن عبدهللا النومان ( 1 أسماء الضباط الخريجين :      

    

الدفعة 

 األولى

أسماء الضباط الخريجين :           

راشد مبارك الخيلي( 2الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي ( 1        
الدفعة 

 الثانية

اإلماراتمن دولة :           

اللواء عبدهللا علي الكعبي( 1أسماء الضباط الخريجين :         
الدفعة 

 9 الثالثة



  أجب عن األسئلة التالية : 21س

مه هللا ـ لتشجيع المواطنين على حبين دور المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ ر (أ

 االلتحاق بقوة ساحل عمان :

ارسال سيارات إلى الجاهلي في العين وإجراء اتصاالت مع المواطنين لتشجيع أبنائهم على دخول هذه القوة ألنه 

 حريصاً على إنشاء قوة دفاع ألبوظبي . كان

 استنتج المهام التي تقوم بها قوة ساحل عمان : (ب

 القيام بدوريات في منطقة اإلمارات المتصالحة .1

 التدخل لفض المنازعات الحدودية .2

 مكافحة أعمال التهديد .3

 سجل النتائج المترتبة على تأسيس مدرسة قوة ساحل عمان : (ج

 المسلحةخرجت قادة للقوات  .1

 المالذ اآلمن ألبناء القرى والبوادي .2

  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة : 13س

 سم المشروع الذي اهتم به الشيخ زايد بن سلطان (أ

 آل نهيان ـ رحمه هللا : 

 الزراعة في العين وليوا ومشروعات التشجير  

 دون نوع الزراعة في كل من العين وليوا : (ب

 الزراعة المكثفة    

 استنتج مهام أخرى تقوم بها قوة ساحل عمان :ج( 

 الحفاظ على خزانات المياه مملوءة      

 حدد المشكلة التي عانى منها هذا المشروع :د( 

 أسراب الجراد          

 هـ( قدم مقترحات للحد من هذه المشكلة : 

 استخدام البيوت البالستيكية    

 التي ترتبت على وجود القوات البريطانية بأعداد كبيرة مع قوات ساحل عمانالتالي عن السلبيات أكمل الجدول  41س

  : في المجاالت اآلتية        

 السلبيات المجال

 أوالا : الوضع األمني
نجليزي إالتأثير في قوة سمعة ساحل عمان بأنها جيش مرتزقة / 

 .وليس جيش عربي يتبع اإلمارات

 قيادة المعسكرثانياا : 
إشكالية القيادة وتداخل الصالحيات بين ضباط القوة والضباط الجدد 

 .القادمين من عدن

 .وجودها مع القوات البريطانية سيجعلها أقلية قوة ساحل عمان بريعثالثاا : ت

 رابعاا : المعنويات

تمييز القوات البريطانية القادمة من عدن في األسلحة والسكن 

والطعام ... سيؤثر في معنويات ضباط وأفراد القوة ويخلق شعور 

 10 .معاد للقوات البريطانية



 أكمل المخطط الذهني التالي عن إنشاء مدرسة قوة ساحل عمان : 15س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( :1967-1961من عام ) أكمل المخطط الذهني التالي عن التطورات التي طرأت على مدرسة قوة ساحل عمان 16س
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 مدرسة قوة ساحل عمان

 ثانياا 

 : من هم طالب المدرسة
 عدد من أبناء البدو

 أوالا 

 :مؤسس مدرسة قوة ساحل عمان
 المقدم إرك جونسون

 رابعاا 

 اسم المعلم :
 الرقيب سعيد عمر

 ثالثاا 

 اإلسم الثاني للمدرسة :
 مدرسة قوة ساحل عمان

 سادساا 

 شروط القبول في المدرسة :
صحة الطالب / قرابته ألحد أفراد 

 القوة / سؤال عن شيخ المتقدم
 

 خامساا 

المواد التي كانت تدرس في 
 المدرسة:

العربية والحساب والمواد اللغة 
 العسكرية

 

 ( نقلت المدرسة من المحطة إلى :1

 المرقاب
 ( بناء مسكن خاص2

 ( بيوت للمعلمين3

 ( فصول حديثة4

 للرياضة( ميدان 5
 

 ترأسها :
 

ضابط من الثقافة العسكرية الملكية 
 البريطانية

1961 7196  



 الثالثةلوحدة ا

 س1 : عرف المقصود بالمفاهيم والمصطلحات التالية :

 شركة أبو ظبي العاملة في المناطق البحرية ، وهي واحدة من كبريات الشركات المنتجة للنفط والغاز من  : أدما ➢

 المناطق البحرية إلمارة أبوظبي .                 

 مستشفى يحيط بها عدد من العيادات . : الرعاية الصحية الريفية ➢

 أكمل العبارات التالية بما يناسبها : 2س

 الجدري والمالريا  األمراض المنتشرة قديماً في اإلماراتأنواع  .1

     م 1958 ظهر النفط في أبوظبي .2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             فندق العين باالس أول عمل تجاري خاص أنشأ في إمارة أبوظبي .3

 : بين أهمية افتتاح المدارس في اإلمارات قبل االتحاد 4س

 تطوير التعليم في الدولة .1

 تأهيل وتخريج جيل متعلم يؤسس لدولة متطورة ويشغل المناصب بها .2

 : هن التي مارسها السكان في دولة اإلمارات العربية المتحدة قديماا سجل الم 5س

 ( صيد األسماكجالغوص على اللؤلؤ                             (أ

 ( الصيد بالصقورد            التجارة                               (ب

 : اقرأ الخريطة ثم حدد عليها ما يلي 6س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آل نهيان ـ طيب هللا ثراه ـ في تغيير نمط الحياة في دولة سجل الخطوات التي قام بها الشيخ زايد بن سلطان  7س

 : اإلمارات العربية المتحدة       

 .شجع الشباب على العلم وصرف لهم مكافآت ومخصصات مالية .1

 .أمن للمواطنين اإلستقرار والحياة الكريمة ومنحهم المنازل .2

 .رية وتمويلها ورفع مستوى المعيشةاألراضي التجاتوزيع  .3

  :ة التالي اتأكمل المخطط 8س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشرقيالبنك  البنك البريطاني البنك العثماني 

 البنوك التي اقتتحت لها فروع في الدولة

 السيارات مواد البناء الجواهر والساعات

فروع في الدولةاقتتحت لها أنواع الوكاالت   

12 



 : أذكر الظروف التي وجهها مدير الفرع البنك العثماني عند وصوله إلى إلمارات ألول مرة  9س

 قلة المباني وكآبتها .1

 لم يكن هناك طرق ممهدة .2

 قلة الخدمات الصحية .3

 .لم ير أي محالت .4

 : استنتج طبيعة الحياة التي كان يعيشها األجداد في ذلك الوقت 10س

 بسيطة تحتاج إلى التعب والمشقة لتوفير متطلبات العيشحياة    

 : أكمل الجدول التالي عن الحياة االجتماعية )المعيشية( كما وصفها )ديفيد( في إمارة أبوظبي من خالل الجدول 11س

 المنتجات التجارية المسكن والخدمات العامة الحياة االجتماعية

حياة تعيش على الجد والعمل 

 والتكافل والتعاون بين األفراد 

 يسودها اإلحترام

المباني قليلة والتوجد فنادق ويوجد 

تلكس والتوجد هواتف والتوجد مياه 

 أو كهرباء عدا مولدات صغيرة

التوجد محالت وتجارة كبيرة 

ولكن البنك أنشئ لمعرفتهم بما 

 سيكون عليه مستقبل أبوظبي

 : سجل أهم العادات والتقاليد المرتبطة بمجلس الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان 12س

 كان المرافقين ) المطارزية ( يقفون على الجانبين حاملين بنادقهم .1

 موضع الجلوس في المجلس مرتبط بالمكانة اإلجتماعية .2

 إحتساء القهوة حتى يهز الشخص الفنجان هزة خفيفة .3

 استنتج دور مدير البنك العثماني )ديفيد( في مساهمته في النهضة في إمارة أبوظبي من خالل إدخال بعض  13س

 : المشاريع الجديدة والمستحدثة في ذلك الوقت      

 .عمل برنامج لتدريب الشباب في أبوظبي .1

 .ول فرع للبنك العثماني في مدينة العينأإفتتاح  .2

 .ينما في أبوظبيساعد في إتمام فكرة إنشاء أول س .3

 : استنتج أهم األحداث الكبرى التي أثرت في دور المصارف في إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة 14س

 رحمه هللا مقاليد الحكم –تولي الشيخ زايد  .1

 الحرب العربية اإلسرائيلية .2

 سياسة الحكومة البريطانية .3

 :بمناسبة توليه حكم إمارة أبوظبي  –رحمه هللا  -أهم الشخصيات التي قدمت للسالم وتهنئة الشيخ زايد  15س

 الملك حسين عاهل األردن  .1

 :الشيخ خليفة بن حمد نائب حاكم قطر .2

 : م 1961وضح أهم مالمح سوق أبوظبي في عام  61س

 والبطاطايتالف من عدد قليل من المحالت التبيع إال البصل المجفف  .1

 التعامل باآلنة والبيسة وكانت الروبية تستخدم في الخليج .2

 التجار يتحدثون مزيجاً من اللغة العربية والهندية .3

 حد اطراف السوق علقت سمكة كبيرة أشيع أنها ) حورية بحر(أعند  .4

 : في أبوظبي قديماا  –رحمه هللا  –استنتج طموحات الشيخ زايد  71س

 بأكملها إلى واحة خضراءتحويل أبوظبي  .1

 زراعة الخضروات والفواكه في واحة البريمي .2
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 )حكمة ورؤية(


