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 معلمة  الدراسات االجتماعية / دعـــاء عــــزت

 منطقة عجمان التعليمية

صةمدرسة الحكمة الخا  

االبتدائية عليا بناتقسم   

 

  شهداء العمل اإلنساني.مل تقويمية .... الصف السادس : الوحدة الثانية.... الدرس / ورقة ع

 

 

  السؤال األول :  :  )أ( اختر المفهوم أو المصطلح التً تدل علٌه العبارات اآلتٌة

 

 )ب( أسجل أهمية العمل اإلنساني :.

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

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

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

 

  

 

عيالعمل التطو  فزعة اليوم العالمي للعمل اإلنساني العمل اإلنساني 
مؤسسة مبادرات دمحم بن 

 راشد العالمية

 م العبارة المفهوم أو المصطلح

............................ 
برنامج للعمل التطوعً ٌهدف إلكساب الطلبة المواطنٌن ثمافة 

 العمل التطوعً.

1.  

............................ 
ٌهدف إلى تمدٌم المساعدة واإلغاثة لألفراد الذٌن ٌواجهون  نشاط

. (حوزنلا – ضرملا – عوجلا – لتملا) خطراً ٌهدد حٌاتهم  

2.  

............................. 
مناسبة اإلعتراف بأولئن الذٌن ٌخاطرون بأنفسهم فً سبٌل أداء 

 الواجب فً مجال اإلغاثة اإلنسانٌة.
3.  

.............................. 
التكامل والتنسٌك بٌن المبادرات اإلنسانٌة مؤسسة تهدف لتحمٌك 

 والتنموٌة واالجتماعٌة على مستوى العالم العربً والعالمً

4 .  

................................ 
تمدٌم المساعدة والعون والجهد من أجمل العمل على تحمٌك 

 الخٌر .

5.  

....................................................... الشعبة : ..........................................االسم : ..........  
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 معلمة  الدراسات االجتماعية / دعـــاء عــــزت

 منطقة عجمان التعليمية

صةمدرسة الحكمة الخا  

االبتدائية عليا بناتقسم   

 السؤال الثاني  : 

 )أ( أختار الكلمات الصحيحة إلكمال الجمل اآلتية:

كل عام. ٌحتفل العالم بٌوم العمل اإلنسانً فً ............................من.1  

  أغسطس . 19 -ٌولٌو.               ج 19 -ٌونٌو .             ب 19 -أ

.استشهد )شهداء العمل اإلنسانً اإلماراتً( فً ................................  -2  

.باكستان. -أفغانستان.             ج -طاجكستان .                ب -أ   

اإلنسانً ..........................من كل عام .ٌصادف ذكرى ٌوم زاٌد للعمل  -3  

رمضان. 17 -رمضان.                ج 22 -رمضان.                ب 19 -أ   

تكرٌماً لشهداء الواجب أمر الشٌخ خلٌفة بتنكٌس األعالم لمدة ..................... -4  

سبعة أٌام. –ج            خمسة أٌام.         –ثالثة أٌام .                   ب  -أ  

فً مجال العمل اإلنسانً . 2216احتلت اإلمارات المركز .............. عالمٌاً لعام  – 5  

الثالث . -األول .                     ج -الرابع .                  ب -أ   

ى لارة .......على مستو 2221تم اختٌار الهالل األحمر اإلماراتً ثانً أفضل هٌئة إنسانٌة  -6  

أوروبا. -أفرٌمٌا .                       ج -آسٌا .                   ب -أ   

لبول صاحبة السمو الشٌخة .................... لمنصب الرئٌسة الفخرٌة للهالل األحمر  – 7

 اإلماراتً عزز من دور الهٌئة.

عزه النعٌمً. -ج فاطمة بنت مبارن.          -لبنى الماسمً .       ب -أ  

ملٌون إنسانٌة حتى العام ........ 132تهدف مبادرات مؤسسة دمحم بن راشد العالمٌة لتغٌٌر حٌاة  -8  

. 2235 –.                       ج 2245 -.             ب 2225 -أ  

 

 

https://seraj-uae.com/file/7225/


 
  

 
 
 

3 

 معلمة  الدراسات االجتماعية / دعـــاء عــــزت

 منطقة عجمان التعليمية

صةمدرسة الحكمة الخا  

االبتدائية عليا بناتقسم   

 السؤال الثالث : أكمل المخططات الذهنية اآلتية :

 

   (1)  

 

   

  

   

. 

   (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

مبادرات دمحم بن راشد العالميةالقطاعات الرئيسية التي تضمها   

مكافحة 

........ 

نشر 

........... 

 تمكين

........ 

 ابتكار

........ 

تفــسربم   

يوماً  أغسطس 19اختيار يوم 

؟عالمياً للعمل اإلنساني  
زايد يوم  رمضان 19اختيار يوم 

 للعمل اإلنساني؟

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

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

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

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

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

....................... 
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 معلمة  الدراسات االجتماعية / دعـــاء عــــزت

 منطقة عجمان التعليمية

صةمدرسة الحكمة الخا  

االبتدائية عليا بناتقسم   

 السؤال الرابع :     )أ( اقرأ الفقرة التالية ، ثم أجب عن األسئلة :

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................حدد الفكرة الرئٌسٌة للنص .    -1  

 2-  بم تفسر  : اهتمام دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بالعمل اإلنسانً ؟ 

@.............................................................................      

..........@...................................................................  

 3- فسر هذه العبارة )) الدور اإلنسانً لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة لٌس بالجدٌد ((.

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

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

.4- من وجهة نظرن الشخصٌة ، كٌف ٌتم  توظٌف شبكات التواصل االجتماعً  فً تعزٌز العمل 

 اإلنسانً.

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

.ًناسنإلا لمعلا لاجم ًف ةدحتملا ةٌبرعلا تارامإلا ةلود اهتنبت ًتلا تاردابملا نم ثالث ددعأ-5  

1-..........................      2-..............................     3- ...............................  

 مع تمنٌاتً بالنجاح و التفوق

تولً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة أهمٌةً كبٌرةً للمساعدات اإلنسانٌة الخارجٌة ، فهً من أكثر الدول 

ًَّ حتى أصبحت أول دولٍة مانحٍة للمساعدات اإلنسانٌة ونموذجاً  نشاطاً فٌما ٌخص العمل اإلنسانً الدول

ت تنبع من إٌمان الدولة بأهمٌة عالمٌاً ٌحتذى به فً مجال العمل اإلنسانً والتنموي وهذه المساعدا

تحسٌن نوعٌة الحٌاة لألفراد والفئات المعوزة ، بغض النظر عن العرق أو الهوٌة أو اللغة أو الدٌن ، 

والمساهمة فًٌ تعزٌز السلم واالستمرار العالمً ، من خالل سعٌها للمضاء على الفمر بصوره وأشكاله 

ًُّ لدولة اإلمارات ال عربٌة المتحدة لٌس بالجدٌد ؛ فهو توجه راسخ فً سٌاستها . هذا الدور اإلنسان

الشٌخ زاٌد بن سلطان آل نهٌان ، مؤسس الدولة ، ولد  –بإذن هللا  –الخارجٌة منذ عهد المغفور له 

حفظه هللا.  –استمر وتطور فً عهد الشٌخ خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان   
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