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 معلمة االجتماعيات 
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 -أختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين: -السؤال األول :

 ومعنوية مادية حياته ظروف لتحسين االنسان به يقوم جهد كل هي.................. 

 الحضارة       التطور             التمدن           السياسة            

 القدم منذ عاشت النباتات و الحيوانات بقايا................. 

 البيولوجي                 األحياء               البيئةاالحافير            

 الحضارة قيام عوامل............................. 

 ما سبقكل               التربة          المناخ الجغرافي         الموقع

 الدلتا رأس إلى أسوان من يمتد ضيق واد.................... 

 دجلة  الفرات                          النيل وادي        األزرق النيل

 النهر من المياه لرفع وسيلة..................... 

 الفأس              المنجل              الشادوف             المحراث 

 النيل وادي حضارة في استخدمت التي الزراعية األدوات من........................... 

 الفأس               المنجل               الشادوف           المحراث 

 بالكتابة النيل وادي حضارة اشتهرت.......................... 

 المسمارية          األكادية                 األبجدية        الهيروغليفية 

 هي الحضارات من العديد الشام بالد أرض على قامت............................ 

 اآلرامية              الفينيقية                الكنعانية      سبق ما جميع

 األبجدية الكتابة أحرف عدد........................ 

 22                23                 24                25 

 المتوسط البحر على استراحات و تجارية مراكز إقامة التي الشعوب أول.............. 

 الكنعانيون                البابليون           الفينيقيون        اآلراميون

 على تجارية مراكز الفينيقيون أقام............................. 

 األحمر البحر           العرب بحر       المتوسط البحر   العربي الخليج
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 على المسمارية الكتابة نقشت............................ 

 سبق ما جميع                 الشمع                الطين            الحجر

 لدى الرافدين وادي جنوب في المسمارية الكتابة ظهرت.......................... 

 الكنعانيون               البابليون           اآلشوريون     السوماريون

 بوجود سبأ مملكة اشتهرت.......................... 

 البيح سد             الشويب  سد         العالي السد       مأرب سد

 في دلمون حضارة ظهرت............................ 

 الكويت             البحرين          اإلمارات        عمان

 عام الحديد ساروق أكتشف................................... 

2001    2002      2003                 2004 

 هي آلخر جيل من التقاليد و العادات نتقالا................................... 

 يةالشعب األمثال         الثقافي التراث    الشعبي التراث       الشعبي لموروثا

 لألطفال األمهات و الجدات ترويها قصص................................ 

  شعبيةال األمثال             الخراريف          االهازيج             األمثال 

 أجداده من اإلنسان إلى ينتقل ما..................................... 

 عالسن            التراث الثقافي          الحضارة        العادات والتقاليد

 اإلمارات في التراثية الفعاليات..................................... 

 ما ميعجالتراثية    الشارقة أيام  للتمور عجمان ليوا مهرجان    الحصن قصر مهرجان 

 سبق

 إمارة في الحصن قصر مهرجان يقام............................... 

 انعجم               الشارقة                       دبي             أبو ظبي 

 للرطب عجمان -ليوا مهرجان أهداف من.............................. 

 سبق ما المزارعين     جميع تشجيع   الهوية الوطنية   على التراث     تعزيز الحفاظ

 العربي الخليج على سيطرت التي األوروبية الدول.......................... 

 سبق ما يعجم               بريطانيا                هولندا                 البرتغال

 العربي الخليج على البريطانية الحمالت من الهدف................................ 

 سبق ما ميعج  بحرية  قاعدة جزيرة لتكون اختيار   قوة القواسم  تدمير  الخليج العربي على السيطرة
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 المعمرة األشجار أمثلة من.................................. 

 سبق ام جميع                  الغاف                  السدر               السمر

 هي الواجبات و الحقوق و القواعد توضح وطنية وثيقة........................ 

 يةالوطن الخدمة              السنع         حقوق الطفل  قانون        الدستور

 في سهيل سالم الشهيد عمل................................... 

 طةالشر مركز               الجيش                   المدرسة         المستشفى

 -أكمل الخرائط الذهنية التالية : -السؤال الثاني :
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 -أكتب ما تدل عليه العبارات األتية : ثالثالسؤال ال
 اآلثار عن الباحثين من مجموعة ( )....................... 

 (............الجهات )............ جميع من المياه بها تحيط ألنها االسم بذلك وسميت القديمة الحضارات أحد 

 (............العربي )........... للخليج الجنوبي الساحل على وتقع وعمان اإلمارات دولتي الحضارة تلك شملت 

 حياته لتحسين اإلنسان يبذله جهد كل )..........................( 

 شماالً)..........................( الدلتا رأس حتى جنوبا أسوان من يمتد ضيق وادي 

 النهر من المياه لرفع وسيلة )...............................( 

 الشمع أو الحجر أو الطين على نقشت الكتابة من نوع )...........................( 

 الشهداء)........................( لتضحيات تقديرها عن الدولة فيه تعبر وطني يوم 

 وطنه )..............................( تجاه المسؤولية بتحمل المواطن التزام 

 اآلثار عن الباحثين من مجموعة )........................( 

 الجهات جميع من المياه بها تحيط ألنها االسم بذلك وسميت القديمة الحضارات أحد ............(............) 

 العربي للخليج الجنوبي الساحل على وتقع وعمان اإلمارات دولتي الحضارة تلك شملت ...........(............) 

 حياته لتحسين اإلنسان يبذله جهد كل ..............................() 

 شماالً)............................( الدلتا رأس حتى جنوبا أسوان من يمتد ضيق وادي 

 النهر من المياه لرفع وسيلة )............................( 

 الشمع أو الحجر أو الطين على نقشت الكتابة من نوع )......................( 

 الشهداء لتضحيات تقديرها عن الدولة فيه تعبر وطني يوم )..............................( 

 وطنه )..............................( تجاه المسؤولية بتحمل المواطن التزام 
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  :المتحدة العربية اإلمارات دولة اتحاد قيام مراحل رتب رابعالسؤال ال
 ()                    1971 يوليو 18 الثاني دبي اجتماع -

 )            (       1968فبراير 18 السديرة اجتماع -

 )               (              1971 ديسمبر 2 االتحاد قيام -

 )            (    1968 فبراي 25 الثاني دبي اجتماع -

 

 
 
 

 
 

 



7 
 

 
 

 اذكر السبب لكل مما يلي -السؤال الخامس:
 بالزراعة دلمون حضارة اشتهرت :......................................................................... 

 األسلحة وصناعة بالتجارة ماجان حضارة اشتهرت :..................................................... 

 بالصيد ماجان و دلمون حضارتي شهرة :.................................................................. 

 األنهار ضفاف عند الزراعة قيام :.................................................................................... 

 االسم بهذا دلمون سميت :.............................................................................................. 

 الشهداء ألسر الحبيبة دولتنا دعم :..................................................................................... 

 الطفل حقوق قانون إصدار............................................................................................. 

 العربي.............................................. الخليج منطقة على البريطانية الحمالت........................ 
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 حدد المطلوب على الخرائط التالية السؤال السادس 
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 تم بحمد هللا مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق للجميع
 
 معلمة االجتماعيات

 السيدملكه 
 
 
 
 
 
 


