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 الفصل الدراسي الثاني مذكرة / الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية ) الصف الخامس (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

        -س: قارن بين محمية صير بو نعير ، ومحمية الوثبة من خالل معطيات الجدول االتى :

 

 وجه المقارنة

 

 محمية الوثبة محمية صير بو نعير

 .………………………… ....................................... اإلمارة

 نوع المحمية

 بحرية ( –)برية 

 

…………………….... 

 

……………………… 

 أهم الحيوانات التي تعيش بها
 

…………………………. 

 

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

 

     أكتب المصطلح العلمي المناسب للعبارات اآلتية من االتى :س: 

                              

 تدوير النفايات(    -محمية طبيعية     –نفايات الكترونية     -الطاقة النووية   –) الشاحن األخضر 

  

 ..............(............)     برية ( لحماية األنواع المهدد باالنقراض . –مساحة من األرض) مائية  -1

 ..............(...).........          وجود بباطن األرض.           طاقة مولدة من معدن اليورانيوم الم -2

 ...(..................).....                  محطات شحن السيارات بالطاقة الكهربائية .                    -3

 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة الحكمة الخاصة
 

 المادة : .................................

 اليوم : ..................................

 

 

 مديرة المدرسة
 أ . فاطمة أبو زيد

 موجهة الدراسات االجتماعية
 حسانينأ . وفاء 

 المعلمة  إعداد

 شيماء محمد
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 ..()........................   عملية تحويل المخلفات الى منتجات جديدة ذات فوائد بيئية واقتصادية.   -4

 (..)........................   بقايا االجهزة الكهربائية وااللكترونية بمختلف أشكالها.                      -5

                              

 

 : حدد على خريطة دولة االمارات العربية المتحدة األتى س

 

                                                              س: اختر اإلجابة الصحيحة من األتى : 

 الموقع الفلكى هوموقع المكان بالنسبة ل ................ (1

 خطوط الطول ودوائر العرض -              خطوط الطول -لدوائر العرض                 -

 تبلغ مساحة دولة االمارات ................... (2

- 38.600                - 83.600              - 86.300 

 االمارات عدة حضارات منها .......... أرضقامت على  (3

 فليكا -ماجان                -دلمون               -

 االخضر فى دولة .......................يوجد الجبل  (4

 عمان -البحرين                -االمارات               -

 تم استضافة أول مؤتمر لقادة دول مجلس التعاون الخليجى فى مدينة ............. (5

 أبوظبى-دبى                    -الرياض                           -

 رة فى توزيع السكان..................من العوامل الطبيعية المؤث (6

 المناخ. -الحرفة              -النقل والمواصالت                  -

 أكثر الدول فى الكثافة السكانية ................. (7

 المملكة العربية السعودية-البحرين           -االمارات           -

 لخليجى ...............أهم مناطق تركز السكان فى دول مجلس التعاون ا (8

 صحراء الدهناء. -واحة ليوا                    -صحراء الربع الخالى             -

 اكبر دول مجلس التعاون الخليجى مساحة هى دولة ......................... (9

 المدينة التي قضى فيها الشيخ زايد ريعان شبابه. -1

أطلق منها مشروع ) مجمع محمد بن المدينة التي  -2

 راشد ال مكتوم للطاقة الشمسية(.
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 المملكة العربية السعودية -مارات                اإل -عمان                   -

 س دول التعاون الخليجى العربى هو ....................لجمامين عام لأول  (10

 الشيخ صباح االحمد -عبدهللا يعقوب                  -الشيخ زايد بن سلطان                  -

 لقد عاش الشيخ زايد طفولته في مدينة ................. (11

 س الخيمةرأ -دبي         -العين          -أبو ظبي          -

 

 لقد تعلم الشيخ زايد الصيد بالصقور وهو فى عامه ................ (12

 السادس عشر  -الخامس عشر             -الثالث عشر      -الثاني عشر        -

 تعددت األلقاب التي حصل عليها الشيخ زايد ومنها ............. (13

 جميع ما سبق -العصر            رجل  -الباندا الذهبية         -فارس الصحراء      -

 تأسست أول حديقة للحيوانات بمدينة ............بهدف حماية الحيوانات المهددة باألنقراض. (14

 عجمان -دبي             -العين                -أبو ظبي            -

 ث المساحة .تعد محمية ................... من أكبر المحميات فى شبة الجزيرة العربية من حي (15

 الفجيرة -صير بو نعير            -صير بنى ياس         -الوثبة                -

 تعلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان من قسوة البيئة صفة ................ (16

 العنف -                 اآلنانية  -     الصبر         -التعصب            -

 من األعمال المساهمة في تدمير البيئة ................. (17

 إنشاء المحميات الطبيعية  -

 زيادة الوعي لدى السكان بأهمية الحفاظ على البيئة . -

 صيد الكائنات البرية والبحرية -

 تطوير السياحة البيئية. -

 حمية .محميات الفجيرة البحرية هي عبارة عن ............. م (18

 سبع -ست                      -خمس                  -أربع          -

 م ..............محمية.2016بلغ عدد المحميات الطبيعية فى دولة اإلمارات العربية المتحدة عام  (19

- 34                     - 35                        - 36                - 37 

 في إمارة .................. ور البرية رأس الختقع محمية  (20

 الفجيرة -أبو ظبي                  -رأس الخيمة              -دبي               -

 كانت ......... هي المنطلق االساسى للشيخ زايد .ـ (21

 البيئة -العين             -أبوظبى      -

 ......... أراضي منخفضة ومستوية السطح  (22
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 الجبال  -  السهول              -          الهضاب  -

 قضى الشيخ زايد فترة شبابه فى مدينة ............. (23

 الشارقة -ابو ظبي     -العين      -

 تعلم الشيخ زايد الصيد بالصقور وهو في عامه ............  (24

 السابع عشر. -السادس عشر       -الخامس عشر           -

 من أكبر المحميات مساحة ففى شبه الجزيرة العربية هى محمية ............ (25

 صير بو نعير -صير بنى ياس          -الوثبة     -

 

 تقع محمية وادي الوريعة فى  إمارة .............. (26

 رأس الخيمة  -الفجيرة      -الشارقة      -

 .خضر إلى ............................تهدف مبادرة الشاحن األ (27

               تلوث التربة والهواء والماء  -                       جمع النفايات  -                   الحفاظ على البيئة  -

 المدينة التي أطلق منها مشروع )مجمع محمد بن راشد ال مكتوم للطاقة الشمسية( هى   (28

 الشارقة  -أبوظبى           -دبى           -

 مساحة من األرض ) مائية أو برية ( لحماية األنواع المهددة باالنقراض ............  (29

 ـ المحمية الطبيعية        ـ المحمية الفطرية          ـ الحديقة                     

 هو الموقع بالنسبة ل .................... النسبي الموقع  (30

 اليابسة والماء رض                ـ دوائر العرض          ـ خطوط الطول ودوائر العـ    

 تشرف دول مجلس التعاون الخليجي على ممرات مائية هامة منها ..........  (31

 ـ مضيق هرمز                   ـ بحر عمان                       ـ الخليج العربي             ـ جميع ما سبق  

 من أصحاب فكرة تأسيس مجلس التعاون الخليجي .............  (32

 هللا                ـ الشيخ محمد بن زايد                          الشيخ راشد رحمه هللا ـ الشيخ زايد رحمه        

 الصحراء , أذهب إليها ألسترد نشاطي ( قائل العبارة ..............إنني أعشق )   (33

 ـ الشيخ زايد رحمه هللا                ـ الشيخ محمد بن راشد                     ـ الشيخ خليفة  

 .................... حالة الجو خالل فترة زمنية طويلة  (34

  ـ الرياح                   الطقس ـ                    المناخ  ـ  

 .....................ـ محمية صير بني ياس تتبع إمارة  34 (35

 ـ دبي                     ـ أبوظبي                    ـ عجمان 

 في ............. 2012تأسست مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية لتوليد الكهرباء عام   (36

 ـ دبي                    ـ عجمان                         ـ أبو ظبي  
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 عدن اليورانيوم الموجود في باطن األرض ..........هي الطاقة المولدة من م  (37

 ـ الطاقة الكهربائية                     ـ الطاقة النووية                    ـ االقتصاد األخضر 

 عملية تحويل المخلفات والمواد التالفة إلى منتجات جديدة ذات فوائد بيئية واقتصادية ............  (38

 الشاحن األخضر ر النفايات                  ـ رونية             ـ تدويـ النفايات االلكت 

 الخصائص السكانية التي يمكن قياسها مثل العمر , النوع , والحالة االجتماعية , وحجم األسرة ...........  (39

 ـ التركيب العمري             ـ التركيب السكاني                  ـ التركيب النوعي  

 الصيد غير القانوني الذي يخل بتوازن البيئة وتتم المعاقبة عليه من قبل القوانين الدولية .  (40

 ـ الصيد الجائر                      ـ صيد الصقور              ـ انقراض الحيوانات 

 

 مترا وأضيفت إليها الجزيرة الخضراء . 150محمية ترتفع عن سطح البحر حوالي  (41

 ي ياس البرية               ـ محمية وادي الوريعة محمية الوثبة البحريةـ محمية صير بن

 األعمال المساهمة في تدمير المحميات الطبيعية ..............  (42

 ـ المحافظة على النباتات والحيوانات ية الجمهور بأهمية المحميات   ـ توع  د الكائنات البرية والبحرية ـ صي 

 بقايا األجهزة الكهربائية وااللكترونية بمختلف أشكالها مثل المكيفات والبطاريات والهواتف النقالة   (43

 ـ اعادة التدوير                       ـ تدوير النفايات              النفايات اإللكترونية  

 المرأة اإلماراتية في .....................تحتفل دولة االمارات بيوم  (44

 أغسطس من كل عام  20أغسطس من كل عام                ـ  15أغسطس من كل عام                ـ  28ـ  

إن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة   (45

 ا تربية سليمة متكاملة من القائل ....األجيال الصاعدة وتربيته

 ـ الشيخ زايد رحمه الهه     ـ الشيخ محمد بن راشد  حفظه هللا         ـ الشيخ خليفه حفظه هللا  

نوع من األمن يتمثل في القدرات الدفاعية والهجومية التي تمتلكها الدولة لحماية نفسها وتنمية القدرات   (46

 الدفاعية 

 ـ  األمن العسكري                              ـ األمن االجتماعي                  ـ األمن السياسي   

 

 

        س: حدد على الخريطة األتى:

 

https://seraj-uae.com/file/8032/


 

 

 

 

 

 س ـ من واجباتي اتجاه أسرتي :

 ...............................................ـ  1

 ـ ............................................... 2

 ـ ............................................... 3

 ـ من حقوق أصحاب الهمم :

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

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

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

 

        : ة األتى ة الذهنى ات س: أكمل المخطط

                                                                

 

 ـ الكويت  1

 ـ الجبل األخضر  2

 دولة اإلمارات ـ  3

 ـ البحر األحمر  4

 ـ الخليج العربي  5

 (1 ) 
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.............................. 

 

 

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

 

 

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

 

 

 مزايا الطاقة النووية 

 (2 ) 

 (3 ) 
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 س: أكتب المصطلح العلمى مما يلى :
 

 التركيب السكانى ( -المجلس األعلى   -كثافة السكان   -) المجلس الوزارى   

 )..........................(   عدد سكان الدولة مقسوما على المساحة الكلية .                                     -1

 )...........................(    السلطة العليا لمجلس التعاون الخليجى ، ويتكون من رؤسا الدول األعضاء . -2

 )..........................(          لنوع...                   خصائص السكان التى يمكن قياسهامثل العمر او ا -3

 

 س: بم تفسر ؟

 اعتبار محمية وادى الوريعة أكثر جذبا للسياح ؟ -1

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

 

أهداف إنشاء محطة شمس 

(1) 

 
 

 

 
 
 

 العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع السكان في دول مجلس التعاون الخليجي 

 (4 ) 
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 تدوير النفايات . -2

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

 اتجاه دولة اإلمارات العربية المتحدة نحو مصادر أخر للطاقة؟

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

 ـ أهمية دراسة السكان . 4

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

 ـ النمو السكاني السريع في دول مجلس التعاون الخليجي . 5

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

 ـ انخفاض الكثافة السكانية على السهل الساحلي للبحر األحمر . 6

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

 ـ األهمية اإلستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي . 7 

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

 ل مجلس التعاون الخليجي .ـ تشابه الخصائص المناخية في دو 8

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

 اهتمام الشيخ زايد رحمه هللا بالبيئة .ـ  9

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

 ـ أهمية إنشاء محمية صير بني ياس الطبيعية . 10

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

 

 

 

  -اكتب المفهوم العلمى المناسب لكال مما يأتى :س: 

 

 ..........................................................:.................................   الطاقة النووية  -1

 ..........................................................:..................................  الشاحن األخضر -2

 ..............................................:...............................................نفايات الكترونية  -3

 ..........................................:....................................................   محمية طبيعية  -4

 ........................................................:......................................           انقراض -5
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 س: حدد على الخريطة كال مما يأتى :

 

 أكمل المخطط الذهني اآلتي :ـ 

 

 

 

 

 أصوغ تفسيرا مناسبا لكل المفاهيم اآلتية :ـ 

 

 .........................................................................................................ـ األسرة  1

 

 .......................................................................................................ـ الدستور  2

 

 ـ األمن البيئي ................................................................................................... 3

 

 عاصمة دولة االمارات العربية المتحدة  (1

 الخليج العربى  (2

 بحر عمان  (3

 امارة دبى  (4

 امارة عجمان (5

 

 أهمية األمن
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 ...................................................................................ـ الحقوق ...................... 4

 

 ـ الواجبات ....................................................................................................... 5

 

 ............................................................ـ أصحاب الهمم ..................................... 6

 

 ـ الواجبات ....................................................................................................... 7

 

 قارن بين كال مما يأتي : ـ 

 

 الطاقة النووية الطاقة الشمسية وجه القارنة

 .............................................. ............................................. المفهوم

 ............................................. ........................................... المزايا

 ........................................... ............................................. التكلفة

 ........................................... ............................................ النوع

 

  

 

 

 

 انتهت األسئلة مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق 
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