
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجعة عامة لمادة الدراسات 

االجتماعية والتربية الوطنية للصف 

 السابع

للعام الدراسي للفصلين الثاني 

 والثالث

 2017-2018 

 

 
 اعداد معلمة المادة :فاطمة جمعة بالحاج

نموذج 

 االجابة



مراجعة عامة للصف 

فصل الدراسي للالسادس 

 الثاني 
مصادر المعلومات الجغرافية : األولىالوحدة 

 الحديثة

 GISالجغرافيه نظم المعلومات  •

 االستشعار عن بعد •

 GPSالعالمي  نظام تحديد المواقع •

 : اماراتي الحبيبهالثانيةالوحدة 

 الخصائص الطبيعية لدولة االمارات •

 الخصائص البشرية لدولة االمارات •

 التاريخ الحديث و المعاصر لدولة االمارات •

 زايد و التاريخ •

 بريطانيا( –األوروبية )فرنسا  –العالقات االماراتيه  •

 

 مالحظة : نوعية األسئلة االختيار من متعدد

 

 

 جفاطمة بالحا

 

 

 



 GISالدرس األول  )نظم المعلومات الجغرافيه الوحدة األولى 

 بنوك للمعلومات الجغرافيه يستخدم فيها الحاسب االلي لجمع وتخزين المعلومات -1

 

 التطبيقات البيئيه •

 نظم المعلومات الجغرافيه •

 المواقعنظام تحديد  •

 الدراسات و البحوث الجيولوجيه •

 

 ساعد نظام المعلومات الجغرافيه على  -2

 رسم طبقات عديده من الخرائط •

 رسم التضاريس •

 تقليص اعداد الخرائط •

 طول مدة رسم الخرائط •

 

يقصد به الحاسب االلي و الخوادم والشبكات الى جانب أجهزة تحديد المواقع على  -3

 سطح األرض

 البرامج •

 ناتالبيا •

 االجهزه  •

 التطبيقات •

 توفر نظم المعلومات الجغرافية األدوات و األساليب الخاصه بتخزين و تحليل المعلومات -4

 البيانات •

 البرامج •

 األجهزة •

 التطبيقات •

 

 اهم مكونات نظم المعلومات الجغرافيه و تنقسم الى بيانات وصفيه و مكانيه  -5

 البرامج •

 األجهزة •

 البيانات •

 التطبيقات •

 

 هم التقنيون المتخصصون يتولون إدارة النظام و تطويره -6

 التطبيقات المتخصصه  •

 الموارد البشريه •

 البرامج •

 التطبيقات •



تعمل على تصميم الخرائط و جعلها اكثر تفاعليه مع وجود الخصائص الثنائيه و الثالثيه و  -7

 روباعيه االبعاد.

 التطبيقات المتخصصه •

 الموارد البشريه  •

 البرامج •

 التطبيقات •

 

 برنامج كومبيوتر مصمم ليعمل على الهواتف الذكيه و أجهزة الكومبيوتر اللوحي -8

 التطبيقات الذكيه •

 التطبيقات المتخصصه •

 البرامج •

 البيانات •

 

أنظمة المعلومات  م بستخدوملف يحتوي على عناصر تتحول الى خريطه عند معالجته  -9

 الجغرافيه.

 التطبيقات الذكيه •

 الرقميهالخريطه  •

 نظم المعلومات الجغرافيه •

 نظام تحديد المواقع •

 

 اول ظهور لنظم المعلومات الجغرافيه في العالم  -10

 أمريكا الجنوبيه •

 بريطانيا •

 كندا •

 أمريكا الشماليه •

 ترجع اهميه نظم المعلومات الجغرافيه في -11

 سهولة الحصول على المعلومات •

 سرعه الحصول على المعلومات •

 تعدد المعلومات •

 جميع ما ذكر •

 

 

 

 

 



 الدرس الثاني  )االستشعار عن بعد(

جمع المعلومات عن مساحات او مناطق من سطح الكرة االرضيه بألتقاطها على شكل  -1

 صور رقميه.

 االستشعار عن بعد •

 نظم المعلومات الجغرافيه •

 التطبيقات البيئيه •

 التطبيقات المتخصصه •

بأيدي اماراتيه في مركز محمد  صناعتههو اول قمر صناعي لالستشعار عن بعد تمت  -2

 بن راشد للفضاء

 1دبي سات  •

 2دبي سات  •

 خليفه سات •

 االمارات سات •

 

مع سات ريك في كوريا  2006هو اول مشروع قمر صناعي لنقل المعرفة في عام  -3

 الجنوبية

 1دبي سات  •

 2دبي سات  •

 خليفه سات •

 االمارات سات •

 بمواصفات مبتكرهفيه  هندسي جديد  قمر صناعي تم اعتماد  نموذج -4

 1دبي سات •

 2دبي سات •

 خليفه سات •

 االمارات سات •

 

 اذكر اسم الدوله العربيه التي عليها دائرة -5

 مصر •

 السودان  •

 السعوديه  •

 ليبيا •

 اكتشف اسم أطول نهر في العالم يظهر في الصوره -6

 نهر المسسبي •

 نهر دجله •

 نهر النيل  •

 نهر الفرات •

 



 استخدامات االستشعار عن بعد في مجال الجغرافيامن  -7

 تحديد سمك الطبقات •

 كشف مخزون المياه الجوفيه •

 التنبؤ بالطقس •

 تصوير سطح االرض •

 من استخدامات االستشعار عن بعد في مجال األرصاد الجوية -8

 تحديد سمك الطبقات •

 كشف مخزون المياه الجوفيه •

 التنبؤ بالطقس •

 تصوير سطح األرض •

 من استخدامات االستشعار عن بعد في مجال المياة -9

 تحديد سمك الطبقات •

 كشف مخزون المياه الجوفيه •

 التنبؤ بالطقس •

 تصوير سطح األرض •

 الخرائطمن استخدامات االستشعار عن بعد في مجال  -10

 تحديد سمك الطبقات •

 كشف مخزون المياه الجوفيه •

 انتاج الخرائط باستخدام الحاسوب •

 األرضتصوير سطح  •

 من استخدامات االستشعار عن بعد في مجال الزراعة -11

 جمع المعلومات عن األراضي الزراعية •

 كشف مخزون المياه الجوفيه •

 تحديد األراضي الرعوية •

 تصوير سطح األرض •

 من استخدامات االستشعار عن بعد في مجال الغابات والمراعي -12

 تصنيف التربة •

 تقدير مساحة الغابات •

 االعاصيراكتشاف  •

 تصوير سطح األرض •

 من استخدامات االستشعار عن بعد في مجال الجيولوجيا -13

 تحديد سمك الطبقات •

 كشف مخزون المياه الجوفيه •

 التنبؤ بالطقس •

 تصوير سطح األر •



 (GPSنظام تحديد المواقع العالمي )  الثالثالدرس 

 

 من المكونات االساسيه لنظم المعلومات الجغرافيه -1

 البشريهالموارد  •

 الموارد االقتصاديه  •

 الموارد الطبيعيه •

 الموارد االلكترونيه •

 يساعد نظام تحديد المواقع الرحاله المستكشفين اثناء -2

 متابعة السفن و الطائرات  •

 حساب المسافات  •

 في الطرق الغير مرصوفه •

 تحديد الوقت •

 

 يفيد نظام تحديد المواقع العالميه في حساب المسافه و  -3

 الوقت •

 الموقع •

 التضاريس •

 مجال النقل •

 نقطة او جسم اخر تحت تاثير قوة الجاذبيةمسار منحني لجسم ما حول  -4

 المسارات •

 المدارات •

 النقاط •

 المنحنيات •

 يتكون نظم التحكم األرضي من مراكز موزعة على انحاء الكرة األرضية وعددها -5

 خمسة •

 ستة •

 سبعة •

 ثمانية •

 المعلومات وتحديد المواقع  تمكن مستخدمي النظام من الحصول عل -6

 نظام التحكم األرضي •

 األقمار الصناعية •

 أجهزة االستقبال  •

 المدارات •

 



 هو نظام مالحة عبر األقمار الصناعية يقوم بتوفير المعلومات عن المواقع والوقت -7

 GPSنظام تحديد المواقع  •

 االستشعار عن بعد •

 نظام التحكم األرضي •

 األقمار الصناعية •

 األساسي للطاقة التي تعمل بها األقمار الصناعية هيالمصدر  -8

 طاقة الجاذبية األرضية •

 طاقة الرياح •

 الطاقة الشمسية •

 النفط والغاز الطبيعي •

 هو تقسيم مساحة الكرة األرضية وتحديد المواقع حسب موقعها من خطوط الطول ودوائر العرض -9

 النظام المالحي •

 النظام الشبكي •

 النظام االلي •

 العامالنظام  •

 يصل العمر االفتراضي لالقمار الصناعية الى -10

 سبع سنوات •

 سبع سنوات ونصف •

 ثمان سنوات •

 ثمان سنوات ونصف •

 GPSمن مميزات نظام ال  -11

 يوفر البيانات في أوقات محددة •

 يتاثر بالعوامل الجوية •

 نوع محدد من األجهزة وغالء األسعار •

 ساعة 24يوفر البيانات على مدار  •

 في مجال المالحة الجوية GPSتطبيقات نظام تحديد المواقع العالمي من   -12

 تحديد الطرق الجوية •

 تحديد مواقع السفن وسرعتها •

 حماية الغابات من الحرائق •

 توجية مركبات الشرطة •

 لمالحة البحريةفي مجال ا GPSمن تطبيقات نظام تحديد المواقع العالمي  -13

 تحديد الطرق الجوية •

 السفن وسرعتهاتحديد مواقع  •

 حماية الغابات من الحرائق •

 توجية مركبات الشرطة •

 



 النقلفي مجال  GPSمن تطبيقات نظام تحديد المواقع العالمي   --14  

 تحديد الطرق الجوية •

 تحديد مواقع السفن وسرعتها •

 تحديد المواقع وأماكن االزدحام •

 توجية مركبات الشرطة •

 إدارة الموارد الطبيعيةفي مجال  GPSمن تطبيقات نظام تحديد المواقع العالمي  -15

 تحديد الطرق الجوية •

 تحديد مواقع السفن وسرعتها •

 حماية الغابات من الحرائق •

 توجية مركبات الشرطة •

 الوقاية العامةفي مجال  GPSمن تطبيقات نظام تحديد المواقع العالمي   -16

 تحديد الطرق الجوية •

 ديد مواقع السفن وسرعتهاتح •

 حماية الغابات من الحرائق •

 توجية مركبات الشرطة •

 يوفر التطبيق باقة متكاملة من  خدمات تحديد المواقع والعنونة الجغرافية -17

 مكاني  •

 سمارت درايف •

 الرقابة الشرطية االلكترونية •

• Google Eartha  

 إلرشاد السائقين GPSنظام مالحي لدولة االمارات العربية المتحدة يستخدم تقنية  -18

 مكاني  •

 سمارت درايف •

 الرقابة الشرطية االلكترونية •

• Google Eartha  

نظام المراقبة االلكترونية وتركيب سوار الكتروني يعمل بتقنية األقمار الصناعية كوسيلةلدمج  -19

 المحكوم عليهم في المجتمع

 مكاني  •

 سمارت درايف •

 الرقابة الشرطية االلكترونية •

• Google Eartha  

 

 

 

 



 الخصائص الطبيعية لدولة االمارات(الوحدة الثانية الدرس األول  )

 

 مسطح مائي ساحلي داخل اليابس يأخذ شكل الخليج شبه مغلق -1

 مدارات •

 اخوار •

 اوديه •

 سبخات •

 

 تحيطها أراضي مرتفعة الجوانب  ارض طوليه منخفظه -2

 اوديه •

 سبخات •

 مدارات •

 اخوار •

 

 حق السياده عليهاولهادولة ما  هامناطق مياه البحار و المحيطات التي تمتلك -3

 السبخات •

 الجروف البحريه •

 المياة االقليميه •

 البحار •

 

 معادنالأراضي تحتوي على تركيزات عاليه من االمالح و تكثر فيها  -4

 سبخات •

 البحريهالجروف  •

 المياه االقليميه •

 البحار •

 

 الحافه الصخريه التي تواجه او تشرف على البحر مباشره  -5

 الجروف البحريه •

 البحار •

 المياه االقليميه •

 سبخات •

 

 النباتات التي تنمو دون تدخل االنسان طوال العام  -6

 النباتات الحوليه •

 النباتات المعمره •

 النباتات المتسلقه •

 النباتات الطبيه •

 



 نباتات يتحدد نموها في كل عام بعد سقوط االمطار -7

 النباتات الحوليه •

 النباتات المعمره •

 النباتات المتسلقه •

 النباتات الطبيه •

 تقع دولة االمارات العربيه المتحدة جنوب غرب قارة  -8

 اسيا •

 افريقا •

 أوروبا •

 أمريكا •

 

 تطل دولة االمارات من جهة الشرق على مسطح مائي هو -9

 األحمرالبحر  •

 الخليج العربي •

 البحر المتوسط •

 بحر عمان •

 

 تطل دولة االمارات من جهة الشمال على مسطح مائي هو -10

 بحر عمان •

 الخليج العربي •

 البحر األحمر •

 البحر المتوسط •

 

 تجاور دولة االمارات من جهة الشرق  -11

 سلطة عمان •

 المملكه العربيه السعوديه •

 مملكة البحرين •

 الكويت •

 دولة االمارات من جهة الجنوبتجاور  -12

 سلطة عمان  •

 المملكة العربية السعوديه •

 الكويت •

 مملكة البحرين •

 هي أراضي منبسطه قليلة االرتفاع-13

 الصحاري  •

 السهول  •

 الوديان  •

 الجبال •

 



 االمارة الوحيدة التي تطل بالكامل على بحر عمان هي -14

 دبي  •

 راس الخيمه •

 الشارقه •

 الفجيرة •

 

 سهل ساحلي يمتاز بطول و االتساع كلما اتجهنا جنوبا في االمارات -15

 السهل الساحلي الشرقي  •

 السهل الساحلي الجنوبي •

 السهل الساحلي الشمالي •

 السهل الساحلي الغربي •

 

 % من مساحة دولة االمارات2.6تشكل  -16

 السهول •

 الهضاب •

 الجبال •

 الصحاري •

 

 االمارات% من دولة 75تغطي مساحة حوالي  -17

 السهول •

 الهضاب •

 الجبال •

 الصحاري •

 تهب على دولة االمارات على مدار العام و يطلق علبها مسميات محليه منها  -18

 الرياح الشماليه •

 الرياح الموسيمه •

 الرياح الكوس •

 الرياح الشرقيه •

حمله توعويه تحت  2015اطلق سمو الشيح عبدهللا بن زايد خالل شهر نوفبر  -19

 عنوان

 اماراتنا لمناخ افضل •

 اماراتنا لمناخ متغير •

 اماراتنا لمناخ مستقر •

 شمال 26.5و  22تقع دولة االمارات بين دائرتي عرض  -20
 مدار السرطان •
 خط االستواء •
 مدار الجدي  •
 القاره القطبيه •

 
 



 من جهة الشمالالحدود السياسية لدولة االمارات  -21
 الخليج العربي •
 و سلطنة عمان المملكة العربيه السعوديه  •
 سلطمة عمان و بحر عمان •
 السعودية •

 
 الحدود السياسيه لدولة االمارات من جهة الشرق -22

 الخليج العربي •
 السعودية  •
 سلطنة عمان و بحر عمان •
 المملكة العربيه السعوديه و سلطنة عمان •

 
 الحدود السياسيه لدولة االمارات من جهة الغرب -23

 الخليج العربي •
 السعوديه •
 عمان و بحر عمانسلطنة  •
 المملكه العربيه السعوديه و سلطنه عمان •

 
 الحدود السياسيه لدولة االمارات من جهة الجنوب  -24

 الخليج العربي •
 السعوديه •
 سلطنة عمان و بحر عمان •
 المملكة العربيه السعوديه و سلطنة عمان •

 
 حدد اشكال سطح األرض في دولة االمارات من خالل قراءة الصور االتيه -25

 الصحراء •
 الجبال •
 السهول الساحليه •
 السهول الحصويه •

 

 

 

 

 حدد اشكال سطح األرض في دولة االمارات من خالل قراءة الصور االتيه -26 

 الصحراء •

 الجبال •

 السهول الساحليه •

 السهول الحصويه •

 



 حدد اشكال سطح األرض في دولة االمارات من خالل قراءة الصور االتيه -27

 الصحراء •

 الجبال •

 السهول الساحليه •

 السهول الحصويه •

 

 حدد اشكال سطح األرض في دولة االمارات من خالل قراءة الصور االتيه -28

 الصحراء •

 الجبال •

 السهول الساحليه •

 السهول الحصويه •

 

 

 احلل المعادله المناخيه التاليه )حراره مرتفعه + امطار نادره (= -29

 إقليم موسمي •

 إقليم صحراوي •

 إقليم استوائي •

 إقليم مداري •
 

 من النباتات المعمره في دولة االمارات  -30

 الحميض •

 العريون •

 السمر •

 الهرم •

 من النباتات الحوليه في االمارات -31

 السدر  •

 الغاف •

 السمر •

 الحميض •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس الثاني) الخصائص البشريه لدولة االمارات (
 

السكانيه و االقتصاديه المتعلقه هي العمليه الكليه لجمع و تجهيز و نشر البيانات  -1

 بسكان

 التعدار العمراني •

 التعداد السكاني •

 التعداد الوظيفي •

 التعداد الجغرافي •

 

 استيراد السلع لتصنيعها و إعادة تغليفها ألغراض التصدير  -2

 إعادة التصدير •

 إعادة تصنيع  •

 إعادة استيراد •

 مثل الذيد منطقه تظم بعض المناطق الداخليه و المدن الصغيره -3

 السهول الداخليه •

 الساحل الشرقي •

 الساحل الشمالي •

 اإلقليم الصحراوي •

 

 % من السكان في دولة االمارات و تضم المدن الكبرى70منطقة يتركز فيها اكثر من  -4

 السهول الداخليه •

 الساحل الشرقي •

 الساحل الشمالي •

 اإلقليم الصحراوي •

 

 مدن هامه مثل العينو واحة ليوا مناطق متوسطه السكان و تضم -5

 السهول الداخليه •

 الساحل الشرقي •

 الساحل الشمالي •

 اإلقليم الصحراوي •

 

 من المناطق عالية الكثافه عاليه الكثافه في دولة االمارات  -6

 السهول •

 الجبال •

 الصحاري •

 الهضاب •

 

 



 من المناطق متوسطة الكثافه في االمارات  -7

 السهول الداخليه  •

 الشرقيالساحل  •

 الساحل الشمالي •

 اإلقليم الصحراوي •

 

 تم اكتشاف النفط في دولة االمارات بكميات تجاريه في امارة ابوظبي عام -8

• 1955 

• 1958 

• 1960 

• 1965 

 

 مركب كيميائي من اصل عضوي يعد كربون و الهيدروجين من اهم مركباته -9

 النفط  •

 الحديد •

 الفحم •

 الكربون •

 

 تابع لدولة االمارات  حقل غاز طبيعي -10

 فاتح •

 ام الشيف  •

 عصب  •

 الصجعة •

 

 في دولة االمارات  حقول النفط البحريهمن -11

 فاتح  •

 ام الشيف  •

 عصب •

 الصجعة •

 في دولة االمارات  حقول النفط البريهمن -12

 فاتح •

 ام الشيف  •

 عصب  •

 الصجعة •

 في دولة االمارات موانئ تصدير النفطمن  -13

 فاتح •

 ام الشيف •

 عصب •

 الصجعه •



طاقه الكهربائيه في دولة االمارات و تعتبر لتعتبر الطاقه الشمسيه مصر مهم ل -14

 المصدر 

 الثاني لطاقه الكهربائيه  •

 األول لطاقه الكهربائيه •

 الرابع لطاقه الكهربائيه •

 الخامس لطاقه الكهربائيه •

 

 احتلت دولة االمارات على مستوى العالم النتاج الطاقه الشمسيه المركزه لعام -15

2013 

 المرتبه األولى •

 المرتبة الثاينه •

 المرتبه الثالثه •

 المرتبة الرابعه •

 

 حققت دولة االمارات االكتفاء الذاتي غذائيا في بعض المحاصيل مثل  -16

 الخضروات •

 الفواكه •

 الحبوب •

 التمور •

 

 من أسباب اهتمام دولة االمارات بقطاع الصناعه هو  -17

 تقليل مصادر الدخل  •

 الصناعاتإقامة العديد من  •

 االعتماد على قطاع النفط •

 

 اكبر ميناء بحري في منطقة الشرق األوسط -18

 ميناء االحمدي •

 ميناء القاهره •

 ميناء جبل علي •

 ميناء جبل الظنة •

 

 اعلى القطاعات غير النفطيه مساهمتا في الناتج المحلي اإلجمالي هي -19

 الزراعه و الثروه الحيوانيه •

 الكهرباء و الماء •

 الفنادقالمطاعم و  •

 النقل و التخزين و االتصاالت •

 

 

 



 اقل القطاعات غير النفطيه مساهمتا في الناتج المحلي اإلجمالي هي -20

 الزراعه و الثروه الحيوانيه •

 الكهرباء و الماء •

 المطاعم و الفنادق •

 النقل و التخزين و االتصاالت •

 

 من اهم السمات التي يتميز بها مجتمع دولة االمارات  -21

 االنفتاح على المستجدات  •

 التعصب  •

 عدم التآلف •

 التقيد •

 

 تركز سكان دولة االمارات على السهول الساحليهلسباب اكثر األ من  -22

 توفر المياه •

 توفر فرص العمل  •

 صعوبه المواصالت •

 قلة فرص العمل •

 

 من أسباب قلة عدد السكان في المناطق الجبليه -23

 توفر المياه •

 توفر فرص العمل  •

 المواصالت صعوبه •

 توفر التربه الخصبه  •

 

 موقع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم لطاقه الشمسيه في امارة  -24

 الشارقه •

 عجمان •

 ابوظبي •

 دبي •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ولة االمارات العربية المتحدةدالتاريخ الحديث والمعاصر لالدرس الثالث)

 من الظفرة  ومدينة ابوظبي مقرا لها قوه برية بزعامة ال نهيان  اتخذت -1

 حلف القواسم •

 حلف بني ياس  •

 حلف ال علي •

 حلف بو فالسة •

 قوه بحرية كبيرة بزعامة القواسم واتخذوا من راس الخيمة مقرا لهم -2

 حلف القواسم •

 حلف بني ياس  •

 حلف ال علي •

 حلف بو فالسة •

 باالستعمارتعرضت منطقة الخليج للغزوا االستعماري األوربي وبدا  -3

 الفرنسي •

 البريطاني •

 الهولندي •

 البرتغالي •

 التي قامت بدور مهم في تعزيز االستقرار في المنطقة ومنهابرزت العديد من القبائل  -4

 في منطقة عجمان وهي:

 النعيم •

 القواسم •

 ال بوفالسة بزعامة ال مكتوم •

 الشرقيين •

 االستقرار في المنطقة ومنهابرزت العديد من القبائل التي قامت بدور مهم في تعزيز  -5

 في منطقة دبي وهي:

 ال على •

 القواسم •

 ال بوفالسة بزعامة ال مكتوم •

 الشرقيين •

 برزت العديد من القبائل التي قامت بدور مهم في تعزيز االستقرار في المنطقة ومنها -6

 في منطقة الشارقة وهي:

 ال على •

 القواسم •

 ال بوفالسة بزعامة ال مكتوم •

 الشرقيين •

 

 

 



 برزت العديد من القبائل التي قامت بدور مهم في تعزيز االستقرار في المنطقة ومنها -7

 في منطقة راس الخيمة وهي:

 ال على •

 القواسم •

 ال بوفالسة بزعامة ال مكتوم •

 الشرقيين •

 برزت العديد من القبائل التي قامت بدور مهم في تعزيز االستقرار في المنطقة ومنها -8

 في منطقة ابوظبي وهي:

 بزعامة ال نهيان بوفالح •

 القواسم •

 ال بوفالسة بزعامة ال مكتوم •

 الشرقيين •

 

 برزت العديد من القبائل التي قامت بدور مهم في تعزيز االستقرار في المنطقة ومنها -9

 في منطقة ام القيوين وهي:

 ال على •

 القواسم •

 ال بوفالسة بزعامة ال مكتوم •

 الشرقيين •

 قامت بدور مهم في تعزيز االستقرار في المنطقة ومنها برزت العديد من القبائل التي -10

 في منطقة الفجيرة وهي:

 ال على •

 القواسم •

 ال بوفالسة بزعامة ال مكتوم •

 الشرقيين •

 عاصر القواسم فترة مهمة من فترات االستعمار في الخليج العربي واخذوا على عاتقهم -11

 حماية المنطقة من االستعمال

 الفرنسي •

 اإلنجليزي (البريطاني)  •

 الهولندي •

 البرتغالي •

 بين القواسم واالنجليز 1806حملة انتهت بتوقيع معاهدة  -12

 1805حملة  •

 1809حملة  •

 1819حملة  •

 1820حملة  •

 



 حملة هدفها تدمير وتحطيم القوه البحرية للقواسم -13

 1805حملة  •

 1809حملة  •

 1819حملة  •

 1820حملة  •

االنسحاب من منطقة الخليج العربي تجددت رغبة بعد اعالن بريطانيا عزمها على  -14

 الحكام في

 إقامة جيش قوي  •

 إقامة اتحاد يجمع االمارات •

 إقامة تحالفات قبلية •

 إقامة عالقات تجارية •

 اول مرحلة في خطوات االتحاد هي  -15

 اجتماع دبي األول •

 اجتماع دبي الثاني •

 اجتماع عرقوب السديرة •

 اعالن قيام االتحاد •

 لدولة االمارات الدستور المؤقتتم من خالله اإلعالن عن  -16

 اجتماع دبي األول •

 اجتماع دبي الثاني •

 اجتماع عرقوب السديرة •

 اعالن قيام االتحاد •

 تم اإلعالن عن قيام اتحاد تم اإلعالن بين امارات الخليج التسع -17

 اجتماع دبي األول •

 اجتماع دبي الثاني •

 اجتماع عرقوب السديرة •

 اعالن قيام االتحاد •

 تم اإلعالن عن قيام دولة االمارات في قصر الرصافة في  امارة -18

 ابوظبي •

 الشارقة •

 دبي •

 الفجيرة •

 يسمي قصر الرصافة الموجود في جميرا في دبي باسم -19

 متحف الخليج العربي •

 متحف العروبة •

 متحف االتحاد •

 متحف التعاون •



 من بين االقواس اإلجابة غير المنتميةاختاري  -20

 تعرضت منطقة الخليج العربي للغزو االستعماري -أ

 الياباني •

 البرتغالي •

 االنجليزي •

 من االحالف القبلية في دولة االمارات العربية المتحدة –ب 

 القواسم •

 العتوب •

 بني ياس •

 من الحمالت البريطانية على معاقل القواسم –ج 

 1805حملة  •

 1809حملة  •

 1899حملة  •

 اإلسالمية التي مدت لها دولة االمارات يد العون والمساعدة من البالد -د

 أفغانستان •

 البوسنة والهرسك •

 بلغاريا •

 أغسطس من كل عام بمناسبة 28تحتفل دولة االمارات العربية المتحدة بيوم  -21

 يوم الشجره •

 يوم االم •

 يوم المراة اإلماراتية •

 يوم المراة العربية •

 البريطانية على معاقل القواسم 1809من أسباب حملة  -22

 تدمير القوه البحرية للقواسم •

 توقيع معاهدة سالم  •

 التفاهم والخروج من منطقة الخليج العربي •

 التضامن وتوحيد القوى •

 

 

 

 



 )زايد والتاريخ( الدرس الرابع                   

 التكامل واالنسجام واندماج في كيان واحد -1

 التعاون •

 الوحدة •

 القوه •

 الترابط •

 في مدينة 1981تمت اول قمة لقادة المجلس في مايو  -2

 دبي •

 الشارقة •

 ابوظبي •

 

 قوم تعاونوا ما ذلوا يقال هذا المثل للحث على -3

 القوة •

 الوحدة •

 التعاون  •

 التشاور •

 كوسوفو ( كانت تعرف سابقا  باسم -الجبل األسود –كرواتيا  –الهرسك  -البوسنة –) صربيا  -4

 الهند •

 الصين •

 يوغسالفيا •

 المجر •

 تم ارسال كتيب من القواة المسلحة  في افريقيا لتكون جزء من تحالف دولي يسعى الى -5

 إعادة االستقرار في الصومال •

 إعادة االستقرار في مصر •

 إعادة االستقرار في الكويت •

 إعادة االستقرار في سوريا •

 

 عن قيام دولة االمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام اعلن -6

• 1970 

• 1971 

• 1972 

• 1973 

 



 الدرس الخامس )العالقات اإلماراتية االوربية (

 حركات باطنية تحدث في باطن األرض بين الصفائح القارية -1

 الحركات التكتونية

 الحركات األرضية

 الحركات القارية

 الحركات التكوينية

 مساحة من األرض ذات خصائص مناخية متشابهه ومتميزة عن غيرها -2

 أقاليم مناخية

 مناطق جغرافية

 اقاليم جغرافية

 أقاليم قارية

 تعرف بريكانيا باسم -3

 المملكة االمريكية •

 المملكة المتحدة •

 الواليات المتحدة •

 المملكة العربية •

 تقع بريطانيا بالنسبة لقارة اوربا في جهت -4

 شمال غرب •

 جنوب غرب •

 شمال شرق •

 الشرق •

 تقترب بريطانيا من الشاطئ األوربي عند مضيق -5

 هرمز •

 باب المندب •

 جبل طارق •

 دوفر •

 ساعد انفصال بريطانيا عن األرض االوربية وانعزالها على -6

 االستقرار السياسي •

 الوحدة القةمية •

 القوه االقتصادية •

 االنفتاح على الحضارات •



 بريطانيا في المالحة هومن أسباب مهاره سكان  -7

 انعزالها عن اوربا •

 تكوينها الجزري •

 االستقرار السياسي •

 اإلصرار والعمل •

 توجد جزيرة بريطانيا في  -8

 إنجلترا •

 ويلز •

 اسكتلندا •

 ايرلندا الشمالية •

 تمن اشكال التضاريس وشغل المساحة األكبر في بريطانيا  -9

 السهول •

 الهضاب •

 الصحاري •

 الجبال •

 

 جبلية في بريطانيا هي قمة جبلاعلى قمة  -10

 افريست •

 نفيس •

 الهماليا •

 جيس •

 

 ب تتصف انهار بريطانيا -11

 طولها •

 قصرها •

 تعرجها •

 جفافها •

 

 تقع بريطانيا ضمن المناخ -12

 الصحراوي •

 القاري •

 المعتدل البارد •

 المعتدل الدافئ •

 



 المظهر السائد للنبات الطبيعي -13

 الصنوبرية النفضية الغابات •

 الموسميةالغابات  •

 الغابات االستوائية •

 الغابات الممطرة •

 يتركز  القسم األكبر من سكان بريطانيا في المناطق -14

 السهول الساحلية •

 المناطق الداخلية •

 المناطق الجبلية •

 السهول الداخلية •

 من اهم الصادرات البريطانية الى دولة االمارات-15

 قطع الطيران •

 المالبس •

 أدوات البناء •

 النفطية المكررةالمنتجات  •

 من اهم الصادرات اإلماراتية الى بريطانيا-16

 قطع الطيران •

 المالبس •

 أدوات البناء •

 المنتجات النفطية المكررة •

 تقع فرنسا بالنسبة للقارة االوربية -17

 شمال •

 غرب •

 جنوب •

 شرق •

 توجد تالل النورماندي في  -18

 بريطانيا  •

 فرنسا •

 إيطاليا •

 الصين •

 الجنوبية علىتطل سواحل فرنسا  -19

 البحر المتوسط •

 البحر األحمر •

 المحيط األطلسي •



 

مراجعة عامة للصف 

فصل الدراسي للالسادس 

 الثالث 
 االمارات والعالم الجديدالوحدة األولى :

 النباتات المعمرة في دولة االمارات العربية المتحدة •

 ليةاالمارات وامريكا الشما •

 قارة استراليا •

 الحضارة والريادةزايد: الوحدة الثانية: 

 رحمه هللا –جوالت ميدانية للشيخ زايد  •

 

 

 

 

 مالحظة : نوعية األسئلة االختيار من متعدد

 

 

 جفاطمة بالحا

 

 

 



 الدرس األول )النباتات المعمره في دولة االمارات العربية المتحدة (

 
 هي نباتات تنمو طوال العام دون تدخل االنسان -1

 النباتات الحولية •

 المعمرةالنباتات  •

 النباتات الطبيعية •

 النباتات الصحراوية •

 تطور األراضي الزراعية الى أراضي صحراوية بفعل الجفاف وزحف العمران -2

 التصحر •

 الصحراء •

 الغابات •

 زحف الرمال •

النقدية الجمالي السلع والخدمات التي انتجت داخل  مؤشر اقتصادي يقيس القيمة -3

 الدولة

 الناتج العالمي •

 المحلىالناتج  •

 الناتج العام •

 الناتج التجاري •

 نبات عطري معمر ينتشر على السفوح الجبلية في االمارات الشمالية -4

 الجعدة •

 الحماض •

 الهرم •

 السدر •

 خالصة التجارب الشعبية المتوارثه حول طرائق العالج -5

 الطب الحديث •

 الطب المعاصر •

 الطب القديم •

 الطب الشعبي •

 واكتشاف االدوية الحديثةتطور مستمر في طرق العالج  -6

 الطب الحديث •

 الطب المعاصر •

 الطب القديم •

 الطب الشعبي •

 



 من األشجار المحلية المعمره في دولة االمارات العربية المتحدة -7

 الغاف

 البلوط

 الكافور

 الصنوبر

 جوهرها التفكير وهدفها تعزيز الوعي بأهمية النباتات الطبيعية  محمية طبيعية -8

 العربيةالحديقة  •

 الحديقة اإلسالمية •

 الحديقة الدولية •

 الحديقة الطبيعية •

 مشروع  يبين أنواع أشجار النخيل من خالل اجراء تحليل الحمض النووي لها -9

 التمييز بين أشجار النخيل •

 تصنيف أشجار النخيل •

 تحديد انواع النخيل •

 تكاثر أشجار النخيل •

 الموجودة في دولة االماراتمبادرة للحفاظ على األنواع النباتية  -10

 بنك األشجار •

 بنك الجينات •

 بنك النباتات •

 بنك االلطبيعة •

 تتمز االمارات العربية المتحدة بغطاء نباتي -11

 فقير •

 متوسط الكثافة •

 عالي الكثافة •

 غنية •

 شجرة معمرة سيقانها اسطوانية غير متفرعة -12

 النخيل •

 االشحر •

 الغاف •

 السدر •

 

 



 وعديدة التفرع وتخرج مادة لبنية لزجة من اغصانهاشجيرة قاعدتها خشبية  -13

 النخيل •

 االشحر •

 الغاف •

 السدر •

 شجرة معمرة الجذع فيها كثير العقد لونة فاتح واالزهار لها اعناق قصيرة طيبة الرائحة -14

 النخيل •

 االشحر •

 القرم •

 السدر •

 نبات معمر سيقانة اسطوانية خضراء مزرقة عند االصغر تتحول الى الرمادي -15

 النخيل •

 الرمث •

 الغاف •

 السدر •

 نبات معمر ذو سيقان زاحفة شكلها مثلث مفصص  -16

 النخيل •

 االشحر •

 الحنظل •

 السمر •

 شجرة معمرة وتاج الشجرة عريض ومفلطح من القمة -17

 النخيل •

 االشحر •

 الحنظل •

 السمر •

 شجرة معمرة اوراقها مختزلة الى مثلثات واالزهار قرنفلية -18

 النخيل •

 االثل او الطرفة •

 الحنظل •

 السمر •

 مكتشف المضادات الحيوية العالم األلماني -19

 اليكسندر فلمنج   •

 بول ارلخ •

 جابر الخيلي •

 



  المضاد الحيوي الشهير البنسلين  هو العالممكتشف  -20

 اليكسندر فلمنج   •

 بول ارلخ •

 جابر الخيلي •

 جراح اماراتي شارك في اول عملية باستخدام الذكاء االصطناعي -21

 اليكسندر فلمنج   •

 بول ارلخ •

 جابر الخيلي •

 من االستخدامات الطبية لنبات االشخر -22

 عالج نزالت البرد •

 عالج الروماتزم •

 عالج المغص •

 عالج امراض الجلد •

 من االستخدامات الطبية لنبات الحنظل -23

 عالج نزالت البرد •

 عالج للسعات •

 عالج المغص •

 عالج امراض الجلد •

 من االستخدامات الشائعة لنبات  السمر -24

 عالج نزالت البرد •

 عالج للسعات •

 غذاء لالبل والماعز •

 عالج امراض الجلد •

 يستعمل الملح الموجود على اوراقها كبديل عن الملح -25

 الطرفة واالثل •

 االشخر •

 النخيل •

 الحنظل •
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس الثاني )االمارات وامريكا الشمالية (

 أمريكا الشمالية في نصف الكرة:تقع قارة  -1

 الشرقي                  الغربي                    الشماليالجنوبي                      

 يحد قارة أمريكا الشمالية من جهة الشمال المحيط -2

 الهادي                    االطلسي                  الهندي         المتجمد الشمالي

 ريكا الشمالية من جهة الشرق المحيطيحد قارة أم -3

 الهندي                  االطلسيالمتجمد الشمالي         الهادي                    

 يحد قارة أمريكا الشمالية من جهة الغرب  المحيط -4

 االطلسي                  الهندي                    الهاديالمتجمد الشمالي         

 أمريكا الشمالية من جهة الجنوب علىتتصل قارة  -5

 اوربا              أمريكا الالتينيةاسيا                           افريقيا                    

 يمر مدار السرطان  .......... القارة االمريكية الشمالية -6

 شرق                    غرب                          شمال                           جنوب

 تمر الدائرة القطبية الشمالية في القارة االمريكية الشمالية -7

 غربها                        شرقها                  شمالهاجنوبها                          

 وقع جغرافي هام حماها من االطماع االوربية لوقوعهاتتمتع امركا الشمالية بم -8

 بين محيط وقارة         وسط القارات             بين محيطينبين قارتين                   

 هضبة قليلة االرتفاع وتكثر فيها البحيرات هي  -9

 اطلس         االبالش             روكي                                             لبرادور

 جبال قديمة المنشأ قليلة االرتفاع - 10

 روكي                          اطلس             االبالشلبرادور                            

 جبال عالية حديثة التكوين في أمريكا الشمالية تعرف السلسلة الداخلية منها باسم- 11

 اطلس                          روكيش             لبرادور                            االبال

 يجري نهر ................... بين المرتفعات الشرقية والغربية في أمريكا الشمالية - 12

 الميسيسبيالنيل                               الفرات               دجلة                 

ادي موقع القارة االمريكية الشمالية بين دوائر العرض الى وقوع معضمها ضمن  - 13

 المنطقة

 الحارة                       المتجمدة               المعتدلةالباردة                           

 اتجاة الجبال الرئيسية في أمريكا الشمالية من -14

 الشرق الى الغرب                 الشمال الى الجنوب    الشرق الي الغرب                 

 تتميز أواسط القارة االمريكية الشمالية بانها -15

 قاحلة                           غنية                         متوسطة                معتدلة       

 سبب تنوع األقاليم في القارة االمريكية الشمالية -16

 جميع ما ذكراتساع المساحة       تنوع التضاريس        وقوعها بين دوائر العرض           

 ضيق السهول الساحلية  الشرقية في أمريكا الشمالية بسبب وجود -17

 الهضاب                   األنهار                   الجبالالبحار                               



 ي يفصل بين قارة أمريكا الشمالية والالتينية هوالنهر الذ -18

 النيل                      البحر األحمر                    ريوجراندالمسيسبي                   

 من مميزات المرتفعات الشرقية في أمريكا الشمالية انها – 19

قديمة التكوين       متوسطة    حديثة التكوين               عالية االرتفاع                

 االرتفاع

 من مميزات المرتفعات الغربية – 20

 متوسطة االرتفاع         قديمة التكوينحديثة التكوين               قليلة االرتفاع                

 تتميز قارة أمريكا الشمالية بتركيب سياسي  -21

 مدمج                  بسيط                معقد                         مركب          

 تتكون القارة االمريكية من وحدتين سياسيتين هما -22

 كندا و الواليات المتحدة االمريكيةكندا وبريطانيا               الواليات المتحدة وبريطانيا         

 سكان القارة االمريكية هم عبارة عن  -23

 خليط من عدة مجموعات بشريةمن عرق واحد                   من اصل واحد             

 تعد قارة أمريكا الشمالية من اكثر القارات -24

 البدائية            غير متطورة                        تقدماتأخرا                                  

 لية بمستوى معيشي يتمتع سكان قارة أمريكا الشما -25

 عاليمنخفض                           متوسط                      متدني                 

 مناطق مزدحمة السكان في قارة افريقيا الشمالية -26

 الهضاب                         الجبال               الصحراء                       السهول الشرقية

 اطق متوسطة الكثافة السكانية في قارة أمريكا الشماليةمن -27

 الصحراء          السهول الوسطىالجبال                          الهضاب                        

 مناطق نادرة السكان في قارة أمريكا الشمالية -28

 الصحراء                     الجبال                        السهول                   الهضاب   

 في القارة االمريكية تعتبر مناطق  بالنسبة للسكان الشرقيةالسهول  -29

 متوسطة الكثافة                                قليلة الكثافة                      عالية الكثافة

 السهول الوسطى في القارة االمريكية تتميز بكثافة سكانية -30

 نادرة                                     متوسطةعالية                                     

 



 قارة أمريكا الشمالية غنية بالموارد االقتصادية مما نتج عنه -31

 جميع ما ذكرالتقدم االقتصادي             ازدهار التجارة                 وجود فائض             

 القارة االمريكية الشمالية من اغنى القارات في مصادر الطاقة ومن اهمهاتعد  -32

  جميع ما ذكرالفحم                      النفط                             الكهرباء                      

 من أسباب ضخامة اإلنتاج الزراعي في القارة االمريكية الشمالية -33

 جميع ما ذكرتنوع األقاليم              تنوع التضاريس                     اتساع المساحة       

 فسري ارتفاع المستوى المعيشي لسكان القارة االمريكية -34

 تخلف القارة                    قلة الموارد              قلة مصادر الطاقة               تقدم القارة

 ارة أمريكا الشماليةزيادة اإلنتاج السمكي في ق -35

 الوسائل القديمة         الوسائل الحديثةقصر السواحل        ضيق السواحل               

 من اهم الصناعات في قارة أمريكا الشمالية -36

 أجهزة الحاسب االليالدراجات            الهواتف                    الورق                   

 العالقات اإلماراتية االمريكية بانهاتتميز  -37

 متوترة                        سطحية                          مستمرةمتقطعة                          

 من اهم إنجازات حوار السياسات االقتصادية األول : – 38

 استضافة دبي الدورة الثالثة للقمة السنوية •

 الخاص بمواطنين دولة االمارات تطبيق نظام التأشيرة الجديد •

 توقيع مذكرة تفاهم بين مصدر ومجلس دبي االقتصادي •

 جميع ما ذكر       •

 مستشفى كليفالند كلينك ابوظبي هو مستشفى – 39

 تخصص واحد                    عام             للقلب  فقط             متعدد التخصصات

 الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ايرينا  مقرها  -40

 ابوظبيدبي                      الشارقة                      عجمان                        

 تعد االمارات العربية المتحدة من اكبر األسواق التي تصدر اليها البضائع -41

 االفريقية                       االسيوية                    االمريكيةالبريطانية                

 

 

 



 قارة استراليا (الدرس الثالث ) 

 مساحة من األرض لها خصائص مناخية  متشابهة ومتميزة -1

 األقاليم الجغرافية •

 األقاليم المناخية •

 األقاليم التاريخية •

 ابار تقوم برفع المياه الجوفية الى السطح -2

 الجوفية المياة •

 االبار االرتوازية •

 الوديان البحيرات •

 اصغر قارات العالم من حيث المساحة -3

 افريقيا •

 أمريكا •

 استراليا •

 اوربا •

 استراليا عن قارة اسيا هو بحر ارافورا والمسطح المائي الذي يفصل  -4

 تيمور •

 البحر األسود •

 البحر الميت •

 البحر المتوسط •

 تتبع استراليا جزر أهمها -5

 هونشو •

 ارافور •

 تسمانيا •

 % من مساحة استراليا65تشغل حوالي  -6

 السهول الوسطى •

 الهضبة الغربية •

 الهضبة الشرقية •

 المرتفعات الشرقي •

 تتميز بحيرات استراليا بمميزات عديدة أهمها -7

 االتساع •

 العمق •

 الملوحة •



 إقليم شمال استراليا ويتسع في الشرق -8

 اإلقليم الموسمي •

 اإلقليم الصحراوي •

 اإلقليم المداري •

 اإلقليم الصحراوي •

 إقليم وسط استراليا هو -9

 اإلقليم الموسمي •

 اإلقليم الصحراوي •

 اإلقليم المداري •

 اإلقليم الصحراوي •

 تطل استراليا من جهة الشرق على المحيط  -10

 الهندي •

 األطلسي •

 الهادي •

 المتجمد الشمالي •

 يحد استراليا من جهة الغرب المحيط-11

 الهندي •

 األطلسي •

 الهادي •

 المتجمد الشمالي •

 يحد استراليا من جهة الشمال خليج  -12

 الخليج العربي •

 خليج البنغال •

 خليج كاربنتاريا •

 خليج عدن •

 اقرب الدول المجاورة ألستراليا من جهة الشمال هي -13

 الصين •

 كوريا الشمالية  •

 كوريا الجنوبية •

 اندونيسيا •

 عاصمة قارة  استراليا هي  -14

 سيدني •

 كانبيرا •

 همرسلي •

 



 تعتمد األنشطة الزراعية في قارة استراليا على -15

 االبار مياه •

 االمطار مياه •

 األنهار مياه •

 البحيرات مياه •

 المحصول الرئيسي في قارة استراليا -16

 القمح •

 الشعير •

 األرز •

 القطن •

 تتصدر استراليا دول العالم في اعداد رؤوس -17

 الماعز •

 الخيول •

 األغنام •

 االبقار •

 الثروة المعدنية في استراليا وهي تتصدر دول العالم في تصديرتتنوع  -18

 النفط •

 الفحم •

 الغاز الطبيعي •

 الذهب •

 تم افتتاح افرع لجامعات استرالية في االمارات أهمها جامعة ولونغونغ في امارة -19

 الشارقة •

 ابوظبي •

 دبي •

 الفجيرة •

 من مميزات النظام التعليمي في استراليا -20

 تعليم تقليدي •

 متقنتعليم  •

 تعليم يتميز باالمن والحداثة •

 نظام تعليمي قديم •

 توجد دار االبرا في استراليا في مدينة -21

 سيدني  •

 كانبيرا •

 همرسلي •



 رحمه اللة ( –الوحدة الثانية الدرس األول )جوالت ميدانية للشيخ زايد 

 زيارات دورية هدفها جمع المعلومات والوقوف على الحقائق واتخاذ اإلجراءات -1

 الجوالت الميدانية •

 الجوالت السياحية •

 الجوالت الطبيعية •

 الجوالت االقتصادية •

 مجموعة من اإلجراءات محددة بمدة خمس سنوات تهدف لتنفيذ األنشطة -2

 الخطة الخمسية •

 الخطة السداسية •

 الخطة السباعية •

 الخطة العشرية •

 %87يث تبلغ اكبر امارة في دولة االمارات العربية المتحدة من حيث المساحة ح -3

 دبي •

 الشارقة  •

 ابوظبي •

 عجمان •

 تم تقليد الشيخ زايد رحمة هللا  مقاليد حكم ابوظبي في  -4

 السادس من أغسطس في عام

• 1966 

• 1967 

• 1968 

• 1969 

 من المبادرات الهامة للشيخ زايد رحمه هللا في ابوظبي -5

 انارة الشوارع •

 رصف الطرق بين راس الخيمة وعجمان •

 للتويروضع خطة عشرية  •

دعم الشيخ زايد رحمه هللا الرياضه فقام بزيادة عدد النوادي في ابوظبي وارتفع عددها  -6

 الى من ثمان نوادي 

 ستة وعشرون •

 سبعة وعشرون •

 ثمانية وعشرون •

 تسعة وعشرون •

 



 امر الشيخ زايد بزراعته في يوم الشجرة العالمي -7

 كرنيش الظفرة •

 كرنيش ابوظبي •

 كرنيش ياس •

 الظنةكرنيش جبل  •

 من اكثر السمات التي تميز بها الشيخ زايد رحمه اللة هو -8

 الكرم •

 الشجاعة •

 التواضع •

 القوة •

 بدا الشيخ زايد رحمة هللا بزيارات ميدانية بعد االتحاد استمر شهرا بدأها بامارة -9

 ابوظبي •

 دبي •

 الشارقة •

 عجمان •

 بتوزيع األراضي الزراعية على سكان هللاالشيخ زايد رحمة  هللا بإذنقام المغفور لة   -10

 ابوظبي •

 دبي •

 الشارقة •

 عجمان •

قام المغفور لة بإذن هللا الشيخ زايد رحمة هللا بتزويد االمارة بالكهرباء والمساعدات  •

 المالية

 ابوظبي •

 دبي •

 الشارقة •

 عجمان •

 يوجد متحف المستقبل في امارة  -12

 ابوظبي •

 دبي •

 الشارقة •

 عجمان •

 

 

 



 اإلسالمية يوجد في امارةمتحف الحضارة  -13

 ابوظبي •

 دبي •

 الشارقة •

 عجمان •

 هي ثاني  اصغر امارة في دولة االمارات العربية المتحدة -14

 ابوظبي •

 دبي •

 ام القيوين •

 عجمان •

 كانت مقرا للعديد من المستوطنات البشرية القديمة وهي رابع اكبر امارة -15

 ابوظبي •

 راس الخيمة •

 ام القيوين •

 عجمان •

 الوحيدة التي تقع بالكامل على الساحل الشرقياالمارة  -16

 ابوظبي •

 دبي •

 ام القيوين •

 الفجيرة •

 كانوا في راس الخيمة وبرزوا كقوه بحرية في منطقة الخليج العربيى -17

 القواسم •

 الشرقيين •

 بني ياس •

 ال على •

 2018اعلن صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد حفظه هللا  ان عام ال  -18

 عام الخير •

 قراءةعام ال •

 عام  زايد  •

 توجد جزيرة السينية في امارة -19

 ابوظبي •

 دبي •

 ام القيوين •

 الفجيرة •



 حديقة ايسلند وجهة ترفيهية  رائعة توجد في امارة  -20

 ابوظبي •

 راس الخيمة •

 ام القيوين •

 الفجيرة •

 عرف عن الشيخ زايد رحمه هللا  حبة واهتمامه بها منذ شبابة  -21

 البيئة •

 التجارة •

 السياحة •

 الرياضة •

 

 


