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 :عامة مالحظات 

  االمتحان يشمل كتاب الفصل االول كامالمقرر 

 09 %اسئلة اختيار من متعدد 

 09 % (صنف-اذكر-علل-عدد)اسئلة مقالية 

  موقع دولة االمارات والدول املداورة واملسطحات املائيةاحيدد الطالب عليه: اخلريطة مهرة 

  العاصمة واالمارات السبع حيدد 

  (الواحات–اجلبال -السهول)التضاريس حيدد 

  مدار السرطان حيدد 

 

 :اخرت االجابة الصحيحة وضع خطا حتتها : السؤال االول 

 

 :تقع دولة إلامارات العربية املتحدة في قارة .0

  افريقيا                         آسيا                                استراليا 

 

 أماكن تخصص لحماية الحيوانات والنباتات املهددة باالنقراض .2

    الحدائق                         املحميات الطبيعية                    جزيرة داس 

 

 من السهول الداخلية في دولة الامارات .3

  الذيد                              كلبا                            الفجيرة 

 

 :تقع دولة إلامارات بالنسبة للوطن العربي في جهة  .4

شرق لا                                                       الغرب   الجنوب 

 

 من الجزر السكنية املأهولة بالسكان  .5

    دملا                            صير بونعير                           داس 

 

 :تقع دولة إلامارات العربية املتحدة بين خطي طول  .6

15- 57.5             شرقا  15- 56.5                   شرقا  15- 56.5  شرقا 

 

 .وقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول و دوائر العرضم .7

       املوقع النسبي                    املوقع املكاني                                  املوقع الفلكي 

 

 مادة الدراسات االجتماعية للصف الرابع مراجعة 
 م   8112/ 8112للعام الدراسي  األولالدراسي  للفصل 

 

 وزارة التربية والتعليم 

 0-4قطاع  0مجلس

 0ساي    مدرسة ماجد الاول للتعليم الا 

ا

ل
ز
م
ـ
ـ

ن
 
: 
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 دولة الامارات بارتفاع درجة الحرارة في فصل  ءتتميز صحرا .8

       الربيع                    الشتاء                                  الصيف 

 

 خطوط وهمية على شكل انصاف دوائر تتالقى عند القطبين .0

      دوائر العرض                                  خطوط الطول                      خط جرينتش 

 

 أرض طولية منخفضة تحيطها أراض مرتفعة الجوانب .09

     الجبل                        السهول                                الوادي 

 

 

 مناطق منخفضة في الصحراء تتوافر فيها املياه .00

    البحر                            الواحة                              الجزيرة 

 

 يتميز باتساعه وطول سهوله وتركز اغلبية سكان الامارات فيه .02

            لساحلي الشرقيالسهل ا                    السهول الداخلية                   السهل الساحلي الغربي 

 

 تبلغ مساحة دولة الامارات العربية املتحدة  .03

       006.33كم                          0.6033كم                            006.33كم 

 

 مختلفةسميات أراض مسطحة قليلة الارتفاع وتأخذ م .04

        السهول                      الخليج                                الوادي 

 

 من الاهمية الاقتصادية للصحراء .05

    النفط والغاز الطبيعي                     تخزين مياه الامطار                 ممارسة الهوايات البحرية 

 

 بجنوب دولة الامارات دائرة عرض رئيسية تمر  .06

      مدار السرطان                                مدار جرينتش                        مدار الجدي 

 

 :قيام العديد من الحضارات على ارض دولة الامارات يعتبر ئا اهمية  .07

         اهمية اقتصادية                          استراتيجية  اهمية                 اهمية تاريخية 

 

 يتميز السهل الساحلي املطل على بحر عمان بضيقه وقصره وذلك بسبب .08

          الحدود وجود                             الجبال   وجود                    وجود الانهار 

 

 سباقات الهجن من الرياضات الت  تقام في  .00

        الجزر                     الجبال                                  الصحراء 
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 استيراد السلع ثم اعادة تصديرها الى دول العالم"يقصد بعبارة .29

          تجارة الترانزيت                               الحضارة                    الاستهالك 

  

  

 

 -:اهتم بها  ظهرت املدارس شبه النظامية في دولة الامارات وكان اول من .20

   املزارعون                                          تجار اللؤلؤ           صيادين السمك 

 

 يعمل على ادخال الهواء البارد الى اهل الدار .22

 البارجيل                       الجدار                               الباب 

 

 : ر او فصل او سنة حالة الجو لفترة طويلة خالل شه .23

        خطوط الطول                     املناخ                           املعمر 

 

 :ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير  وتزداد نسبة الرطوبة بدولة الامارات في فصل  .24

     الصيف                      الشتاء                            الربيع 

 

 يصنع من سعف النخيل ويستخدم في فصل الصيف بيت .25

 العريش                          البارجيل                            الحصن 

 

 هي النباتات الت  تنمو طول العام دون تدخل الانسان .26

     النباتات الشتوية                     النباتات الحولية                               النباتات املعمرة 

 

 اعتمدت حرفة الزراعة قديما على الري باستخدام  .27

   الري بالتنقيط                     (بئر املاء)الطوي                                الري بمياه البحر 

 

 في امارة  0096عام ( التيمية املحمودية )شبه نظاميةافتتحت اول مدرسة  .28

  الشارقة                          ام القيوين                             ابوظبي 

 

 هو فطر بري موسمي ينمو في الصحراء بعد سقوط الامطار .20

     الكمأة                     الخبيز                             السمر 

 

 

 كان التعليم قديما يتم في مكان يسمى   .39

  الكتاتيب                       العريش                                املدرسة 

 

 من انواع الحياوانات البرية املتوفرة في دولة الامارات .30
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  الحبارى                         الاسد                             الفيل 

 

 الشخص صاحب القرار الاول في الاسرة الاماراتية قديما هو  .32

   الاب                       العم                              الجد 

 

 من النباتات املعمرة في صحراء دولة الامارات .33

   الغاف                      الحماض                              الفقع 

 

 -:تعرف الاسرة لت  تتكون من ثالث اجيال او اكثر ب .34

   الغاف                      الحماض                              الفقع 

 

 هي املعلمة الت  كانت تقوم بعملية التدريس في املاض    .35

     املطوعة                        الام                              الاخت 

 

 أنهالنباتات الصحراوية امن اهمية  .36

  غذاء لرعي الحيوانات                          استخراج املعادن                            توفير املياه 

 

 -:اجب عن االسئلة التالية  :السؤال الثاني

 ماراتية قديما ؟عدد اثنين من اعمال املرأة الا -5

5-6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

5-666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 

 عدد اثنين من العوامل املؤثرة في مناخ دولة الامارات؟-2 

5-6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

5-666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
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