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الصف
ّ
ان
الث ي

ّ
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ّ
الرابع

الخامس

ّ
السادس

المسارات التعليمية لألسبوع ( ) 2019/ 5/19
الواجبات والمالحظات
المحتوى
امتحان المنتصف
يف تاري خ ( .) 23- 22-21- 20-19
حسب الحصة يف الجدول
امتحان المنتصف
المقرر :الدرس األول  :النظام يف بالدي.
امتحان المنتصف
يف تاري خ ( .) 23- 22-21- 20-19
امتحان المنتصف
حسب الحصة يف الجدول
المقرر :الدرس األول  :السلع والخدمات .
امتحان المنتصف
يف تاري خ ( .) 23- 22-21- 20-19
امتحان المنتصف
حسب الحصة يف الجدول
المقرر :الدرس األول  :مناخ بالدي.

امتحان المنتصف

امتحان المنتصف

األهال الكرام ..
ّ ي
ّ
للتواصل أو يف حال وجود أي استفسار لديكم :

 ريم محمد الجباوي شjbawi@aaess.sch.ae
malhamid@aaess.sch.ae
 محمد جمال

امتحان المنتصف
يف تاري خ ( .) 23- 22- 20-19
حسب الحصة يف الجدول
المقرر :الدرس األول  :األسواق .
امتحان المنتصف
يف تاري خ ( .) 23- 22- 20-19
حسب الحصة يف الجدول
المقرر :الدرس األول  :النباتات الحولية يف
دولة اإلمارات العربية المتحدة .

دولة اإلمارات العربي ة المتحدة
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دائرة التعليم والمعرفة
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أوراق مراجعة النباتات الحولية
2019 - 2018
الدراسات االجتماع ّية

االسم ....................:

سادس
ال ّ
صف :ال ّ

السؤال االول:
أ) اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي:
 -1تقع دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن المنطقة
أ .المدارية الجافة

.

ب .المعتدلة

ج .القطبية.

.

 -2تتصف اإلمارات بطبيعة نباتية فقيرة بسبب ................
أ -الموقع الجغرافي ب -الظروف المناخية.

ج -التضاريس.

د -جميع ماسبق

-3النباتات التي تنمو دون تدخل اإلنسان ......................
أ .النباتات الطبيعية.

ج -نبات الظل.

ب -النباتات المزروعة.

 -4توجد األنواع النبات األكثر انتشارا في ........................الدولة
أ .شمال

.

ج -غرب.

ب .جنوب.

-5نباتات ٌتجدد نموها كل عام بعد سقوط المطر في الفترة من فبراير إلى أبريل ...............
أ .نباتات حولية

ب .نباتات معمرة

.

ج .نباتات مزروعة.

 -6من النباتات الحولية بدولة اإلمارات ..........................
أ .الحميض .

ب .السدر.

ج.الغاف.

 -7تعرض األرض للتدهور مما يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي....
أ .التذمر.

ب .التصحــر.

ج .الكثافة.

-8يطلق على موسم ظهور النباتات البرية بعد سقوط المطر موسم...............
أ .الحيا أوالعشب.

ج .الشتاء

ب .الحصاد.

 -9من النباتات الحولية الجذرية ..................
أ .الخبيـز.

ج .الفقع.

ب .الحميض.

 -10من النباتات التي تعد مرعى للحيوانات ..................
أ.الثمام.

ب .العريون.

ج .الطرثوث

 -11تمتد المنطقة الجبلية في اإلمارات من ...........في الشمال إلى حتا والعين في الجنوب الشرقي
أ.غياثي والسلع.

ج .شعم و دبا.

ب .كلباء وخورفكان.

 -12من أنواع النباتات السائدة في المنطقة الجبلية باإلمارات ..............
أ .الحماض والكوثر.

ب .حرمل وعريون.

ج .حنظل وأرطى.

 - -13تعتمد أنواع النباتات في المنطقة الساحلية على الطبيعة المناخية و...........
أ .نوع التربة.

ج .المياه

ب .التضاريس.

 -14من أنواع النباتات الحولية الساحلية ..........................
أ .الحماض.

ب .بصيالت مي

ج .الطرثــوث.

 -15تتكون الكثبان الرملية بفعل  .................التي تنقل الرمال من مكان آلخر
أ .األمطار.

ب -الرطوبة.

ج .الرياح.

 - -16من النباتات الحولية التي تنمو في الكثبان الرملية ................
أ .الدغابيس .

ب .بصيالت مي

ج .الخبيزة.

 -17تبدأ السهول  ..........عند أقدام الجبال الشمالية والشرقية بدولة اإلمارات
أ .الساحلية.

ب .الحصوية .

ج .الفيضية

 -18مادة تعمل على إمدادنا بالطاقة الحرارية النافعة...................
أ .النبات الحولي.

ب .الوقود.

ج .التصحر

 -19أول مركز متخصص في أبوظبي يهدف الى المحافظة على التراث المحلي و العربي واالسالمي
في مجال العالج باألعشاب والطب التقليدي..............
أ -مركز الطب العربي واألعشاب الطبية
ب -مركز الطب البديل بدبي
ج -مركز الهالل اإلمارتي لألعشاب

السؤال الثاني :
أكمل المخططات التالية :

السؤال الثالث :
صنف النباتات الحولية وفق الجدول اآلتي :
(بصيــالت مي  -السبط  -الدغابيس -األرطى  -النفل  -الحماض – لفريفرو-الحنظل -
الحرمل  -العسبج )
نباتات صحراوية

نباتات السهول الحصباوية

نباتات السهول الساحلية نباتات جبلية

بصيــالت مي

الحماض

السبط

النفل

الحرمل

العسبج

الدغابيس

لفريفرو

األرطى

الحرمل

الحنظل

انتهت

دولة اإلمارات العربي ة المتحدة
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ملخص درس األسواق
2019 - 2018
الدراسات االجتماعيّة

صف :الخامس
ال ّ

االسم ....................:

-1

المقايضة :استبدال المنتجات بغيرها من المنتجات األخرى بشكل مباشر لتوفير

-2

السوق  :مكان التقاء البائع والمشتري إلتمام عملية البيع والشراء .

-3

النقود :أداة معتمدة لقياس قيمة األشياء ووسيط للتبادل التجاري و أداة لالدخار

.

-4

التجارة اإللكترونية  :تجارة يتم التعامل بها عبر الشبكة العالمية للمعلومات

-5

سوق العرصة  :سوق يقع في إمارة الشارقة يعد من أشهر األسواق الشعبية .

-6

الطواش  :تاجر اللؤلؤ

-7

النقود المعدنية  :نقود استخدمت في صنعها المعادن ووضعت عليها صور

الحكام ونقوش وأختام .

-8

النقود الورقية  :نقود تمتعت بقبول عام بين التجار والمستهلكين لسهولة حملها

وخفة وزنها .

-9

النقود االلكترونية  :نقود اتخذت شكال جديدا بسبب التقدم التكنلوجي في

مجاالت عدة منها ( االتصاالت – المعامالت التجارية )

مراحل تطور اإلقتصاد العالمي
مرحلة االقتصاد
النقدي

مرحلة المقايضة

مرحلة اإلكتفاء الذاتي

تطور األسواق
علل سبب ظهور المقايضة :
بسبب زيادة االنتاج مما أدى إلى ظهور فائض في االقتصاد .

العوامل التي أدت إلى ظهور النقود:
ألن أسلوب المقايضة الذي كان سائدا آنذاك لم يفي باحتياجات األفراد والتطور الحضاري
.

أنواع النقود
النقود المعدنية

النقود الورقية

ما سبب ظهور النقود االلكترونية ؟
التقدم التكنولوجي وسهولة انتقال األفراد بين دول العالم

النقود اإللكترونية

اذكر سلبيات البطاقات االلكترونية .
تشكل خطرا على حاملها في حال ضياعها أو سوء استخدامها .

ما هي المعادن التي صنعت منها النقود المعدنية ؟
الحديد  ،القصدير  ،النحاس  ،البرونز  ،الذهب والفضة

أنواع األسواق
األسواق الشعبية

المراكز التجارية

األسواق االلكترونية

