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 )6) دراسات اجتماعية ة  ع  اج  ر  م  
 

اِسي  ر   (8102-8102) الع ام  الدِّ

 ولاألالفصل الدراسي 

 منسق المادة : أضواء شاكر                          مديرة المدرسة : سحر امام عزب

 

 ( العصور التاريخيةالوحدة األولى ) ومعارف مهارات 
الشخصيات البارزة والخطوط 

 الزمنية
 

بارات العبارات الصحيحة والعالتمييز بين 
 الخاطئة

 

 المقارنة والتشابه واالختالف
 

 
التعريفات والمصطلحات 

 والمفاهيم
 

ارات معرفة القيم السلوكية وقيم دولة االم
 مثل التسامح والمسؤولية والمواطنة

 
 

 تطبيق خطوات حل المشكالت
 

ل قراءة وتحليل الصور واالشكا
 والخرائط

 

االبتكار واالبداع التعرف على مجاالت 
الرائدة والتكنولوجيا والمشاريع االقتصادية  

 

كر كتابة رآيه في موضوع معين ورسائل ش
 للقيادة الحكيمة

 

 المخططات الذهنية
 

  

 ....................... اسم الطالب
ع لِّم  (     السادس )   والشعبةالصف    أيمن عبدهللا: المادةم 
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 الحضارة – األولالدرس 

 اكتب التعريف المناسب امام المصطلحات االتية :  – 1

  الحضارة
  التأريخ

  الحفريات
  جبل إيغود

  -اكمل المخطط الذهني التالي موضحًا عوامل قيام الحضارات العربية القديمة :  – 2

 

 -وبالد الرافدين :  ين حضاراتي مصر القديمةقارن ب – 3

 بالد الرافدين مصر القديمة المقارنةوجه 
   القارة
   االنهار

  -الحظ خارطة الوطن العربي وحدد عليها اهم الحضارات العربية :  – 4

 

 

 

 

 

عوامل قيام الحضارات في الوطن العربي
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 ( الحضارية ) الثورة الزراعيةالثورات  –درس 

  -اكتب التعريف المناسب للمصطلحات االتية :  – 1

 ............................................................................................... الثورة الزراعية
 ............................................................................................... الثورة الصناعية

 ............................................................................................... الثورة المعلوماتية
 .............................................................................................. حضارة بين النهرين
 ............................................................................................... تدوير المحاصيل

  -اكمل المخطط الذهني التالي :  – 2

 

  -بأوروبا : اكمل جدول مراحل الثورة الزراعية  – 3

1  4  
2  5  
3  6  
  -:  م في دولة االمارات العربية المتحدة 2221ما اهداف التنمية الشاملة لألجندة الوطنية لرؤية  – 4

 ..................................................................................................... -أ 

 ................................................................................................... -ب 

 ما أهمية تطوير القطاع  الزراعي بدولة االمارات العربي المتحدة ؟ – 5

 ........................................................................................................ -أ 

 ....................................................................................................... -ب 

لخص اهم مراحل تطور الزراعة
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 أقترح طرقًا لتطوير الزراعة بدولة االمارات العربية المتحدة ؟ – 6

 ........................................................................................................ -أ 

 ....................................................................................................... -ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درس الثورات الحضارية ) الثورة الصناعية (

  -:  اكتب أسباب ظهور الثورة الصناعية في إنجلترا دون الدول األوروبية األخرى  – 1

1  
2  
3  
4  
5  
  -اكمل المخطط الذهني التالي :  – 2

 

  -بأوروبا :  اكمل جدول مراحل الثورة الصناعية – 3

1  
2  
3  
4  5  
    

ما اوجه الشبه بين عوامل قيام الصناعة بانجلترا واالمارات
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 -الجدول : حلل الرسم البياني واكمل  – 4

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درس الثورات الحضارية ) الثورة المعلوماتية (

  -:   أسباب تفجر المعلومات اكتب  – 1

1 ...................................................................................................... 
2 ...................................................................................................... 
3 ...................................................................................................... 
4 ...................................................................................................... 
  -اكمل المخطط الذهني التالي :  – 2

 

 

ما اشكال الثورة المعلوماتية

 ما اول دولة ظهرت 
 بها الثورة الصناعية

.............................. 
............................. 

 
 ما الدولة غير األوروبية

 التي ظهرت بها الثورة
.............................. 
............................ 
. 

 ما سبب تباعد الزمني
 بين دول اوروبا

.............................. 

............................. 
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  -:  ما أهمية الثورة المعلوماتية –3

.................................... 

.................................... 
.................................... .................................... 

 -:  قارن بين االثار اإليجابية واالثار السلبية للثورة المعلوماتية  – 4

 االثار السلبية االثار االيجابية
1 - ................................................. 
 

1 -.................................................... 

2 - .................................................. 
 

2 -.................................................... 
 

  -ما مظاهر اهتمام دولة االمارات بالثورة المعلوماتية :  – 5

1 -.................................................... 
 

2 - ................................................ 

3 - ................................................... 
 

4 - ................................................... 

  -ما هي إنجازات دولة االمارات في مجال الثورة المعلوماتية :  – 6

1 - .................................................. 
 

2 - .................................................. 

3 - ................................................... 
 

4 - ................................................... 
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 درس شخصيات حضارية
  -قارن بين الملك اورنامو والملك حمورابي بالجدول التالي : – 1

 حمورابي اورنامو 
 ............................................. الشريعة

 
............................................ 

 
............................................. 

 

................................................. 
 

................................................. 
 

................................................... 

 ........................................ - 1 اإلنجازات
 

2 - ......................................... 
 

3 - ........................................ 
 

1 - ............................................ 
 

2 - ............................................ 
 

3 - ............................................ 

 ماذا اعجبك
 بالشخصية

............................................... 
 

............................................... 
 

................................................... 
 

.................................................. 

 

 ما هي رؤية رئيس الدولة للقضاء االماراتي ؟ – 2

.................................................................................................................. 
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  -تكلم عن شخصية العالم العربي احمد زويل حسب معطيات الجدول :  – 3

 .............................................................................................. نشأته
 

 .............................................................................................. ومضات من حياته
 

 .............................................................................................. نقطة البداية
 

 .............................................................................................. الصعوبات
 

 .............................................................................................. إنجازاته
 

.............................................................................................. 
 

 .............................................................................................. جائزة نوبل
 

 .............................................................................................. مدينة زويل
 

.............................................................................................. 
 

 ............................................................................................. وصية
 

 

 الطالب : ألم الدراسة لحظة وتنتهي ، ولكن إهمالها وتركها ألم يستمر مدى الحياة "" اخي 

   
 ©ayman Abdulla          (                                                     التقييم )     
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