
 املعلم عمر حسن إبراهيم عطااهلل 
 مادة الدراسات االجتماعية 

 الصف الخامس :.................................................االسم 

ALhayer 

 نموذج اختبار  

 1 عمر حسن      الهير 

https://seraj-uae.com/file/7124/


 :   التعاريف واملصطلحات: السؤال األول 

 2 عمر حسن      الهير 

 : ......................................................................احلضارة 

 : ......................................................................األحافري  

 :  .............................................................املوروث الشعيب 

 : ...........................................................................السنع 

 ...................................................................: خورفكان 

 ..............................................................جملس التعاون اخلليجي 

 :...........................................................................الدستور 

 : .....................................................................عاصفة احلزم 

 ......................................................................: يوم الشهيد 

 : .............................................................اخلدمة الوطنية 

 : ..................................................................يوم الشهيد 

أذكر املقومات والعوامل اليت أسهمت يف قيام احلضارات :  السؤال الثاني 
 ؟

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

 علل أهمية املوقع اجلغرايف يف قيام احلضارات ؟:الثالث السؤال 

......................................................................  : 

 أذكر أمكان قيام أغلب احلضارات ؟: الرابع السؤال 

......................................................................  : 

 أذكر بعض احلضارات اليت قامت يف الوطن العربي ؟: اخلامس السؤال 

 & .................................&..........................&......................  : 

 علل قيام حضارة وادي النيل يف مصر ؟: السادس السؤال 

 &....................................... .................................  : 
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 3 عمر حسن      الهير 

 أذكر أهم اجنازات احلضارة املصرية يف وادي النيل ؟: السابع السؤال 

 & .................................&..........................&......................  : 

 أذكر أمساء الفصول الثالثة عند املصريني القدماء ؟: الثامن السؤال 

 & .................................&..........................&......................  : 

 اذكر بعض اللغات املستخدمة يف حضارات الوطن العربي ؟: التاسع السؤال 

 & .................................&..........................&......................  : 

 أذكر أهم احلضارات اليت قامت يف شبه اجلزيرة العربية ؟: العاشر السؤال 

 & .................................&..........................&......................  : 

 أين تقع احلضارات التالية ؟: احلادي عشر السؤال 

 ............دملون...................... االنباط .......................... بالد الرافدين & 

 ...............وادي النيل .......................... سبأ............................ ماجان 
 

 ما هي أهم االجنازات احلضارية يف حضارة بالد الرافدين ؟: الثاني عشر السؤال 

 & .................................&..........................&......................  : 

 ميز من الصور أنواع الكتابات ؟: الثالث عشر السؤال 

...................... ...................... ...................... 
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 4 عمر حسن      الهير 

 على اخلريطة عني أمساء احلضارات يف الوطن العربي ؟: الرابع عشر السؤال 

 أكمل املخطط الذهين التالي ؟: اخلامس عشر السؤال 

 أهم الحضارات في الوطن العربي 

حضارة جنوب شبه 

 الجزيرة العربية 

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

حضارة في شمال شبه 

 الجزيرة العربية 

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

 قامت ببناء سد

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

منطقة استراتيجية 

 لمرور قوافل 

بين الشام ...............

 ومكة 

 تقع حالياً في 

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

 تقع حالياً في 

......................... 
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 5 عمر حسن      الهير 

 علل ظهور حضارة شبه اجلزيرة العربية على اخلليج العربي ؟: السادس عشر  السؤال 

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

 فسر ارتباط قيام احلضارات باملناطق الساحلية ؟: السابع عشر  السؤال 

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

 أذكر بعض األنشطة االقتصادية يف احلضارات التالية ؟: الثامن عشر  السؤال 

 ........................           ................             ....................دملون 

 

 

 ........................                ....................         ..................ماجان 

 

 

 ..........................                  وادي النيل 

 

 

 ......................................بالد الرافدين 

 أكتشفه الشيخ حممد بن راشد ؟: التاسع عشر  السؤال 

................................... 
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 6 عمر حسن      الهير 

 من خالل الصور اذكر مباذا متيزت احلضارات التالية ؟: العشرون  السؤال 

وادي 

 النيل 

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

وادي 

 النيل 

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

وادي 

 النيل 

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

وادي 

 النيل 

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

وادي 

 النيل 

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

بالد 

 الرافدين

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

بالد 

 الرافدين 

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

 سبأ

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

 االنباط

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

 دلمون 

............... 
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 7 عمر حسن      الهير 

 حول التواصل احلضاري ؟: استكمل املخطط الذهين : احلادي والعشرين  السؤال 

 األدلة  منطقة التواصل  الحضارة 

 ماجان

 دلمون 

 عزيزي راعي  الرتاث واحلضارة أكتب دورك يف محاية الرتاث ؟: الثاني والعشرون  السؤال 

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

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

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

 صل بني املفهوم والتعريف ؟: السؤال   الثالث والعشرون 

 هي التي ترويها الجدات التراث الثقافي 

 هي منظومة السلوك الخروفة

 هو التعبير اللفظي ويتضمن الحكم المثل الشعبي

 العادات والتقاليد الموروثة  السنع 
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 8 عمر حسن      الهير 

 ختتلف الفنون الشعبية باختالف البيئات ؟: الربع والعشرون   السؤال 

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

 ؟ اخلروفةعلل أهمية : اخلامس  والعشرون   السؤال 

 

-    ...........................................-..................................... 

 

-    ..........................................-..................................... 

 أضرب أمثلة على بعض الفنون الشعبية يف اإلمارات ؟: السادس  والعشرون   السؤال 

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

 أكمل الفراغ يف اجلمل التالية ؟: السابع والعشرون    السؤال 

 ...........اهلدف من االحتالل   -............................  أول  احتالل وصل املنطقة -

 

 ..............  والبحر ...................... للسيطرة على سواحل  اخلليج -

 

 لتصبح قاعدة ..................... على جزيرة .................. استوىل  1507يف عام -
 .........................ثم أنطلق إىل ....................... -
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 9 عمر حسن      الهير 

 أضرب أمثلة على القوى اليت أحتلت املنطقة ؟: السابع   والعشرون   السؤال 

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

 أذكر اسم القبائل اليت تصدت للربيطانيني مع نوع القوة  ؟: الثامن والعشرون   السؤال 

 ......القوة ............... القبيلة ..............  القوة ............................ القبيلة 

 أستكمل املخطط الذهين التالي ؟ : التاسع   والعشرون   السؤال 

 .......................ايام .................مهرجان .................مهرجان 

 ............االمارة  .................االمارة  .................االمارة 

 تهدف .................ينظمه ..........تحت رعاية 

 ...............تشجيع-

 ...............تعزيز-

 ..........الحفاظ على -
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 10 عمر حسن      الهير 

 فسر معنى الصور اليت تدل عليها الصور ومتثل مظاهر املقاومة ؟ : الثالثون   السؤال 

 ...................... ضعف البرتغال  ......................

 هيا نستكمل هذا املخطط ؟ : احلادي و الثالثون  السؤال 

 م............حملة م...........حملة  م..................حملة 

 للسفن............مهاجمة  أسبابها

 وأسرهم ............... 

 ..............عاود 

 ضد السفن  نشاطهم

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

 ............معاودة 

لنشاطهم التجاري 

البحري وتدعيم 

مركزهم على 

 ............سواحل 

على ..................  أهدافها 

 الخليج العربي

 ........تدمير قوة -

 ............احتالل-

 تحطيم قوة القواسم 

 .............. وقع القواسم النتائج 

 احترام السفن البريطانية 

عجزت الحملة عن 

الحاق األذى 

 بالقواسم 

انتهت الحملة 

بإجبار شيوخ 

توقيع  المنطقة على

 ...........معاهدة 

 ..........في عام 
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 11 عمر حسن      الهير 

 ما هي داللة الصور التالية ؟ : الثاني  و الثالثون  السؤال 

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

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

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

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

https://seraj-uae.com/file/7124/


 12 عمر حسن      الهير 

 يا ملك الصف وزميل التاريخ تذكر معي التواريخ التالية ؟  : الثالث و الثالثون  السؤال 

 السديرةاجتماع عرقوب  قيام دولة اإلمارات العربية

 اجتماع دبي األول  قيام مجلس التعاون الخليج

 اجتماع دبي الثاني  وضع الدستور المؤقت

 قيام االتحاد وضع الدستور الدائم

 الحزم عاصفة حماية الطفل  قانون

 اليوم الوطني يوم الشهيد

 تولي الشيخ خليفة الحكم يوم العلم

 الحملة األولى على راس الخيمة  وفاة الشيخ زايد

 الثانية على راس الخيمة  الحملة الخدمة الوطنية 

 الحملة الثالثة على راس الخيمة    معاهدة الحماية

 زايد رحمه هللا  قمة الخط الساخن 

 يا ملك الصف وزميل اجلغرافيا تذكر معي معطيات اجلدول التالي : الرابع و الثالثون  السؤال 

  اصحاب فكرة عند التأسيس حكام دول مجلس التعاون إمارات الدولة

 دولة اإلمارات 

 التعاون  مجلس

 .................. عاصمة اإلمارات 
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 13 عمر حسن      الهير 

 عني دول جملس التعاون اخلليجي : اخلامس و الثالثون  السؤال 
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 14 عمر حسن      الهير 

 استنتج من الصور بعض واجبات حنو الدولة ؟: السادس  و الثالثون  السؤال 

 احترام اآلداب 

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

 

 احترام 

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

 االلتزام بقانون 

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

 تحية 

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

 حق

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

 

 حق 

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

 حق

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

 حق

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

استنتج : السابع   و الثالثون  السؤال 

من الصور بعض احلقوق اليت جيب أن 

 حتصل عليها ؟
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 15 عمر حسن      الهير 

 استكمل السرية الذاتية التالية ؟: الثامن   و الثالثون  السؤال 

 .....................................  أنا الشهيد 

 ...............في دولة ................................ من إمارة 

 ......................في جزيرة...................... كنت أعمل 

 .........................عام........ 30في .......... التي أحتلتها

 ......................وجزيرة ..........................مع جزيرة 

 ................./........تحتفل بي دولة اإلمارات كل عام في 

هو الذي اختار هذا اليوم ................................ وسيدي الشيخ 

 ......................شهيد في ..................تكريم , 

 .......وإعادة ................ في عاصفة ......... اليوم دولتي تشارك 

 استكمل معاني الصور التالية ؟: التاسع    و الثالثون  السؤال 

 .........قام الشيخ 

بإعادة بناء سد 

 ........مأرب عام 

تقدم االمارات 

 مساعدات 

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

 لليمن 

تقدم االمارات 

 مساعدات 

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

 لليمن 

تقدم االمارات 

 مساعدات 

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

 لليمن 
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 16 عمر حسن      الهير 

 اربط الصورة مع االجناز الذي حتقق ألسر الشهداء ؟: االربعون  السؤال 

 مكتب أسر الشهداء إعفاء من الرسوم  ساحة للشهداء  إقامة نصب تذكاري 
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