
 وزارة التربية والتعليم

/مكتب الظفرة التعليمي دائرة التعليم والمعرفة  

 مدرسة المتحدة للتعليم األساسي والثانوي

في مادة الدراسات االجتماعية المتكاملة للصف التاسع اختبار المرة األولى   

:2016الدولة العربية األولى في انتاج األسماك لعام  -1  

مصر -أ  

المغرب -ب  

موريتانيا -ج  

سلطنة عمان -د  

2016تحتل االمارات المركز................ في انتاج األسماك لعام  -2  

9 -أ  

10-ب  

11 -ج  

12 -د  

أي مما يلي ال ينتمي الى اهم التحديات التي تواجه تطوير قطاع الثروة السمكية في  -3

 الوطن العربي:

الصيد الجائر -أ  

الرعي الجائر -2  

األساسية للموانئضعف البنية  -ج  

استخدام أساليب الصيد التقليدية -د  

أولى الدول العربية التي تتركز فيها الغابات: -4  

مصر -أ  

السودان -ب  

ليبيا -ج  

االمارات -د  
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اهم دول الوطن العربي في انتاج الصمغ العربي -5  

السعودية -أ  

البحرين -ب  

سوريا -ج  

السودان -د  

النباتات لتقليل عملية النتح في المناطق الصحراويةأي مما يلي ال يعد من وسائل  -6  

طبقة شمعية -أ  

أوراق ابرية -ب  

الجذور الطويلة الممتدة -ج  

األوراق السميكة -د  

أي نبات مما يلي يستخدم المياه المخزونة في انسجته وقت الجفاف: -7  

الحرمل -أ  

الصبار -ب  

الحميض -ج  

السمر –د   

النباتات المعمرة الصغيرة ضعيفة التخشب: أي مما يلي ال يعد من اقسام -8  

نباتات نجيلية -أ  

نباتات غير نجيلية -ب  

نباتات عشبية -ج  

نباتات عصيرية -د  

تشكل المنطقة الصحراوية نسبة ................من مساحة االمارات -9  

%70 -أ  

%80-ب  

%90-ج  

%100 -د  
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 10- الهدف األساسي لدولة االمارات عند قيامها بحسن إدارة الموارد الطبيعية:

تحقيق االمن الغذائي -أ  

زيادة عدد السكان -ب  

زيادة الدخل القومي -ج  

ارتفاع مستوى المعيشة -د  

من أنواع الموارد الطبيعية في الوطن العربي: -11  

رأس المال  –أ   

االيدي العاملة -ب  

األرض -ج  

المواصالت –د   

فإن أول ما نلتزم به أن نوده هذه الثروة الصالح اذا كان هللا عز وجل قد من علينا بالثروة  -12

 البالد ولسوق الخيرالى شعبها من قائل هذه العبارة؟

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة -أ  

المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان رحمه هللا -ب  

صاحي السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان -ج  

لسمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتومصاحب ا–د   

تقدر مساحة األراضي الرعوية في الوطن العربي: -13  

%30 -أ  

%31 -ب  

%32 -ج  

%33 -د  

اكثر أنواع الحيوانات انتشاراً في الوطن العربي : -14  

االبقار -أ  

األغنام والماعز -ب  

االبل -ج  

الجواميس -د  
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للسكان: 3من اهم أنواع الغذاء الذي يوفر االوميجا  -15  

االبقار -أ  

األسماك -ب  

الدواجن -ج  

االبل -د  

تم عقد المؤتمر الوزاري االسيوي الثاني للدول األطراف في اتفاقية األمم المدة لمكافحة التصحر في  -16

في : 2003عام   

دبي -أ  

ابوظبي -ب  

الشارقة -ج  

 د رأس الخيمة

عائلة 78نوع نباتي موزع بين  يوجد في دولة االمارات حوالي ..................... -17  

620 -أ  

630 -ب  

640 -ج  

650 -د  

من النباتات النادرة في دولة االمارات العربية المتحدة -18  

الغاف -أ  

السدر -ب  

السمر -ج  

االوركيد -د  

يزيد انتشار النباتات البرية في الدولة في المناطق: -19  

الشمالية -أ  

الجنوبية -ب  

الشرقية –ج   

الغربية -د  
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النبات ذو الفائدة الطبية الذي يساعد اضطرابات الجهاز الهضمي واالسهال ويساعد في  -20

 وقف النزيف:

السدر -أ  

السمر -ب  

الغاف –ج   

  المانغروف -د

:2014تعد الزراعة الحرفة الرئيسية في الوطن العربي حيث يعمل فيها حوالي عام  -21  

%20.2 -أ  

%30.2 -ب  

%40.2 -ج  

%50.2 -د  

نضع في اعتبارنا الجهود الرامية الى توسيع رقعتنا الزراعية الخضراء عن طريق نحن  -22

 استصالح مساحات واسعة من األراضي  من قائل العبارة السابقة:

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة -أ  

المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان رحمه هللا -ب  

لشيخ محمد بن زايد ال نهيانصاحي السمو ا -ج  

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم–د   

: اكثر أنواع المحاصيل الزراعية في الوطن العربي انتاجا -23  

الحبوب الغذائية -أ  

البقوليات -ب  

الخضروات -ج  

الفاكهة -د  
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:البطاطا نوع من أنواع النباتات تحتوي على أجزاء منتفخة من الساق تحمل الغذاء مثل -24  

الخضروات -أ  

الفواكة -ب  

البذور الزيتية -ج  

الدرنيات -د  

أي مما يلي يعد من اهم الصعوبات التي تواجه تحقيق االمن المائي في الوطن العربية  -25

 اختر اثنان :

محدودية الموارد المائية -أ  

تلوث الماء -2  

الضغط السكاني على الموارد المائية -3  

الجفاف -4  

اضمن لكم حضارة (  من قائل هذه العبارة: –ني زراعة ) اعطو -26  

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة -أ  

المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان رحمه هللا -ب  

السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان بصاح -ج  

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم–د   

موانئ التصدير في سلطنة عمان :من اهم  -27  

سيدي كرير -أ  

الفحل -ب  

رأس تنورة -ج  

سودانبور –د   
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الدول الخمس األولى بالترتيب في انتاج النفط في الوطن العربي: -28  

الجزائر –الكويت  –االمارات  -العراق –السعودية  -أ  

الجزائر –العراق  –الكويت  –االمارات  –السعودية  -ب  

الكويت –الجزائر  –العراق  –السعودية  -االمارات   -ج  

الكويت –الجزائر  –االمارات  -العراق –السعودية  -د  

انظر للشكل االتي ثم اسخرجي نسبة انتاج الوطن العربي من الغاز الطبيعي: -29  

 

%28.7 -أ  

%27.7 -ب  

%27.6 -ج  

%27.6 -د  

 

 

 

بداية الحياة نجد الترتيب الصحيح كالتالي: عند تتبع مراحل تطور مصادر الطاقة من -30  

الطاقة النووية–الرياح  –الماء  –القوة الجسمية  -أ  

النفط –القوة الجمسية  –الماء  –الرياح  –ب   

النفط –الماء  –الرياح  –القوة الجسمية  -ج  

الطاقة النووية –القوة الجمسية  –الفحم  –النفط  -د  

 

 

والتوفيقمع التمنيات بالنجاح   

 أ/ مي مختار

https://seraj-uae.com/file/6536/


 

https://seraj-uae.com/file/6536/

