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  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني البدائل فيما أييت :السؤال األول : 
 :تقع دولة اإلمارات ضمن اإلقليم املناخي   -1

 البارد   ( -     الصحراوي احلار -املعتدل   )         

 :السمة الرئيسية ملناخ معظم أحناء شبه اجلزيرة العربية  -2

 (  اجلفاف - شدة األمطار  -الربودة    )       

 :النبااتت اليت تنمو دون تدخل اإلنسان  -3

 ولية (احلالنبااتت     –     لزهرية النبااتت ا    -    لطبيعيةالنبااتت ا )       

  نبااتت يتجدد منوها كل عام عقب سقوط األمطار  -4

 (   النبااتت احلولية     -   النبااتت املعمرة     -   ت الطبيعية  النباات)       

 :من النبااتت احلولية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  -5

 النخيل(      -   لسدر ا       –    احلميض)       

 : تعرض األرض للتدهور يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة -6

 فقر الرتبة (      -     اجلفاف      -       التصحر )       

 :من النبااتت احلولية اليت تنمو يف املناطق اجلبلية  -7

 (بصيالت مي     -      العسبج       -      احلرمل )      

 :من النبااتت احلولية اليت تنمو يف السهول الغرينية ) الطينية (  -8

 األرطى(    –    احلنظل      –       العريون )     

 :من النبااتت احلولية اليت تنمو يف املناطق الصحراوية  -9

 الكوثر (         -       احلماض          –      األرطى )     
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 :من النبااتت احلولية اليت تنمو يف السهول احلصوية  -10

 احلماض   (     -      لفريفرو      -     الكوثر  )     

 سلسة كبرية من اجلزر : -11
 قناة  (         -      أرخبيل       -)   برزخ             

  الياابن تعين  : -12
 (   أرض اجلبال        -أرض مغرب الشمس                    –     أرض مشرق الشمس)           

 : أكرب اجلزر الياابنية مساحة    -13
 (  هونشو         –شيكوكو                    -هوكايدو            )           

 عاصمة الياابن    : -14
 (نيودهلي            -        سيول             -     طوكيو)       

 :أعلى جبال الياابن  -15

 كاو (ات           -          فوجي          -) تسوكواب                   

 حيد الياابن من جهة الغرب: -16

 ( البحر األمحر          -       حبر الياابن       -) حبر الصني                 

 شرقًا: 146متتد الياابن بني خطي طول:.........،  - 17

       (115        -          122          –        130) 

 :حيد الياابن من جهة الشرق احمليط -18

 (اهلادي         -اهلندي                        -) األطلنطي                 

 أكرب سهول الياابن مساحة سهل  : -19

 كانساي (               -             كوانتو         -) نويب                

 من أشجار الغاابت املدارية : -20

 الشربني (            -ألرز     ا           -         الكافور)        
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 من أشجار الغاابت الباردة : -21

 الكافور (          -البلوط                     -             الصنوبر )        

 املرتبة اليت حتتلها الياابن على مستوى العامل من حيث عدد السكان: – 22

 ( عاشرةال  -الثامنة           -) السابعة               

 كتلة من املياه تتحرك ابجتاهات حمددة ملسافات بعيدة: -23

 التيارات اجلوية (       -        التيارات البحرية        -) التيارات اهلوائية          

 احملصول الزراعي الذي حتقق منه الياابن اكتفاًءا ذاتًيا :-24

 (   زاألر         -الشعري                 -) القمح            

 صية إماراتية قيادية أرست دعائم العالقات مع الياابن:خش -25

 ( -رمحه هللا – الشيخ زايد بن سلطان    -   -حفظه هللا-الشيخ حممد بن زايد      - -حفظه هللا-)الشيخ خليفة بن زايد      

 اليت تعرف ابلقارة املشمسة أو القارة السمراء القارة -26
 اسرتاليا  (         -     أفريقيا      -)   آسيا        

  تبلغ مساحة قارة أفريقيا : -27
  (  2مليون كم 30.3       - 2مليون كم  8.5            –     2مليون كم 24.2   )     

 :    من احلضارات القدمية اليت قامت يف قارة أفريقيا -28
 ( حضارة السند          –  حضارة بالد الرافدين            -            احلضارة املصرية القدمية)     

 :  قامت احلضارة املصرية القدمية على ضفاف هنر  -29

 (  الفرات          -          النيل           -        دجلة)         

 :من الشمال  أفريقياحيد قارة  - 30

 ( ندياحمليط اهل           -          البحر املتوسط          -            البحر األمحر  )         

 :  حيد قارة أفريقيا من الشرق  -31

 ( البحر األمحر واحمليط األطلنطي     -    البحر األمحر واحمليط اهلندي   -    واحمليط األطلنطي ) البحر املتوسط         

 حيد قارة أفريقيا من الغرب : -32

www.almanahj.com



5 

 

مدرسة القوع                                             السادسالصف                                           مادة الدراسات االجتماعية        

 احمليط اهلندي (  -      احمليط األطلنطي  -)احمليط اهلادي            

 .جنواًب  36بني دائريت عرض :.........،  أفريقيا متتد قارة   -33

 مشاال( 46        –مشاال           17          -        مشاال 37)         

 : شرقًا 51خطي طول ......... ، متتد قارة أفريقيا بني  -34

 (غراًب  20         -          غراًب  17            -         غرابً  36)        

 :املضيق الذي يفصل قارة أفريقيا عن قارة أورواب-35

 ( هرمز              -               جبل طارق        -         ابب املندب)        

 :يدة اليت متر هبا خط االستواء ومدار السرطان ومدار اجلدي القارة الوح -36
 ( أفريقيا            -     أمريكا اجلنوبية            -       أمريكا الشمالية )        

 : أكثر مظاهر التضاريس انتشارًا يف قارة أفريقيا  -37

 ( السهول          -           اهلضاب           -            بال اجل)        

 :منطقة حمددة من سطح األرض هلا خصائص ومميزات ختتلف عن املناطق اجملاورة -38
 (  اإلقليم املناخي            -       الطقس         -        املناخ )                

 :اجملموع الكلي لعدد السكان مقسوًما على املساحة الكلية  -39
 (  توزيع السكان            -          الكثافة السكانية               -     افة النوعية الكث)              

 : حتتل قارة أفريقيا من حيث عدد السكان بني قارات العامل املركز  -40
 (  الرابع        -       الثالث       -        الثاين)                

 :  صيد األمساك من أشهر الدول األفريقية يف -41
 (  السعودية           -       اإلمارات        -          املغرب)               

 تشرتك مصر حبدودها من الشمال الشرقي مع : -42
 السودان  ( -                فلسطني -)ليبيا                     

 متنيايت للجميع        : حر األمحر والبحر املتوسطالقناة املائية اليت حفرها املصريني وتربط بني الب -43

  قابلنجاح والتوفي                       ( قناة كييل -              قناة بنما         -             قناة السويس)               
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