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 السؤال االول:

 :أ( اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي

 تعني............اليابان كلمة  -  -1

 أ. أرض مغرب الشمس.    ب. أرض مشرق الشمس     ج. أرض بعٌدة من الشمس

 ط الهادييه المحياط به ميتح ...............عبارة عن   اليابان -2

 ليأرخب -ج             رةيرة كبيجز -ب           شكل دائري -أ

 رةيجز 3000عددها إلى صل ي  ...................... من اليابانلف تأت -3

 رة من الجزريسلسلة صغ -ب                   رة من الجزر    يأ. سلسلة كب

 ة من الجزرقسلسلة متفر -ج                         

 ي اليابان ..........أكبر الجزر مساحة ف -  -4

         وشويك -ب. هونشو.               ج     دو     يأ. هوكا

 ...............  ابان بين دائرتي عرض تقع الي-5

ا  24- 46 .ب          شمالا  24-46أ.   ا   24-46 .ج         جنوبا      غربا

 للبالد يةمن المساحة الكلي .........أكثر من حوالليابان ا يالجبال ف يتغط -  -6

 %80 ج.               %70%.                ب. 60أ.   

 

 ..............من جهة الغرب  ليابانط بايحيالذي  ياسم المسطح المائ -  -7

 ط الهندييج. المحليابان          ب. بحر ا              ط الهادييأ. المح

 ................من ي اليابانتتكون الجبال ف - --8

 السل عدةج. س           نيتين متوازيب. سلسلت              أ.   سلسلة واحدة  

 ضحلة قصيرةوتنحدر منها أنهار .......... ارتفاعا ا يابانأعلى جبال ال -9

 دولة اإلمارات العربيـة المتحدة

والمعرفة  التعليم  دائرة  

 

Al Ain English Speaking School 

ية  مدرسة العي   الناطقة باإلنجلي  

 أوراق مراجعة اليابان 

2019 - 2018 

 االسم  :....................                الّسادسالّصف:             الدراسات االجتماعيّة

 



 ية       جبال غرب -قية                جب. جبال شر            يأ. جبال فوج

 يساعدها ف يد لية ولكن  انحدارها الشدية الكهربائقد الطايري المزروعات وتول يف قصيرةتستخدم األنهار ال -10

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

 ديج. الص               ب. التجارة                   مالحةأ. ال

 عدد السكان يعلى مستوى العالم ف..............المرتبة  اليابان تحتل  - -11

 العاشرةج.              .     التاسعةب.                  الثامنة  أ. 

 من أكثر شعوب العالم عددا نظرا االياباني عد كبار السن للشعب ي -12

 .قلة الوفياتج.    ب. خروج المرأة للعمل         اليابان دة عدد سكانياأ. لز

 ي...........من اولى دول العالم ف ليابانتعد ا -13

 صيد السماكج.                   الصناعة ب.                    الزراعةأ. 

   يابان ..............مناخ ال يثرة فؤمن العوامل الم  -14

 جميع ماذكرج.      ة يط بها المسطحات المائيب. تح       يع الجغرافقأ. المو

 ي.............سيعد الغذاء الرئيو يابانال ية فيل الزراعيمن أهم المحاص - 15

 رزج. األ                .     لشايا -ب                .     لشعيرأ. ا

  يابانية ...........اهم الصناعات ال من  - 16

 جميع ماذكر. جوالسيارت       ة ي. الصناعات الكهربائ ب     أ. صناعة الغزل 

 اإلمارات لليابان ......... تصدرها يمن أبرز الصادرات الت -17

 لكترونياتج. اإل             ارات                 ب. النفط يالس .أ

للبالد  قافيوالث القتصادي ياسيوم المركز السيال يالعالم وه يري فاأكبر تجمع حض................... تعتبر  -18

. 

 أوساكا -جكيوتو              -بطوكيو             -أ

 ية ...............رات البحريان من التين إلى نوعلياباتتعرض ا  -19

 الباردة والرطبة ج.       الباردة و الدافئة ب.                  الحارة و الدافئة أ. 

 ...............سهل كوانتو  - -20

    هو أصغر السهول مساحة ب.                   هو أكبر السهول مساحة أ.

 ية للبحر الداخلقيالشر يةعند النهايقع  ج.                      



 يابان............مارات والن دولة اليت التعاون بتشمل مجال -21

 ةيستفادة من النهضة الزراعال يابانية                     ب.دراسة اللغة ال أ.

 اليابان يف ياستكمال دراستهم العلمارات لأبناء ال يفادا ج.         

  .................على ازدهار الصناعة عدة عوامل منها ليابان ساعد ا  -22

ةيالجبل ليابانس ايعة تضاربيط ب.                    خروج المرأة للعمل أ.  

 ةية الفنيمن الناح يةوى العاملة ذات الكفاءة العالقتوفر ال ج.            

 رة ؟يالسنوات األخي فيابان ص عدد سكان القما هو سبب تنا  -23

 نيزل والبراكبسبب الزل ي                       ب.التطور التكنولوجأ. 

 خروج المرأة للعمل وانشغالها عن اإلنجاب ج.                 

 اليابان مساحة هي .................أصغر جزر  -24

 وشويك ج.                كوكويش ب.               هونشو أ.

 اليابان مساحة هي .................جزر كبر أ -25

 ج.شيكوكو              هونشو ب.              دويهوكا أ.

 و.............من جهة الشرق وه يابانط باليتح يالت يةأحد المسطحات المائ -26

 أ.المحبط الهادي                ب.بحر اليابان            ج.المحيط الهندي

 يابان ..........رب الدول إلى القأ -27

 ج.بنجالدش  أ.الهند                           ب.كوريا الجنوبية           

 ..............من جهة الغرب ليابانبا يحيطالذي ٌ ئياسم المسطح الما  -28

 أ. بحر الصين            ب. بحر اليابان             ج. المحيط الهادي

 ..........جٌزرة هونشو من أهم أشجارهاي الغابات المعتدلة  ف  -29

 ج.الشربين            أ.الصنوبر                      ب.الرز     

 رها....تنمو على مرتفعاتها الغابات الباردة وأهم أشجا لليابانة يالشمال قالمناط .30

 ينالبلوط والشرب ج.           الصنوبر واألرز ب.              األرز والبلوطأ. 

 

 انتهت
 



 
 
 
 

   

 

 

 

 السؤال االول:

 :الصحيحة لكل عبارة مما يأتيأ( اختر اإلجابة 

 اليابان تعني............كلمة  -  -1

 ج. أرض بعٌدة من الشمس     ب. أرض مشرق الشمسأ. أرض مغرب الشمس.    

 ط الهادييه المحياط به ميتح ...............عبارة عن   اليابان -2

 ليأرخب -ج             رةيرة كبيجز -ب           شكل دائري -أ

 رةيجز 3000صل عددها إلى ي  ...................... من اليابانلف تأت -3

 رة من الجزريسلسلة صغ -ب                       رة من الجزريأ. سلسلة كب

 ة من الجزرقسلسلة متفر -ج                         

 ي اليابان ..........أكبر الجزر مساحة ف -  -4

         وشويك -ج               هونشو.ب.      دو     يأ. هوكا

 ...............  تقع اليابان بين دائرتي عرض -5

ا  24- 46 .ب          شمالا  24-46أ.   ا   24-46 .ج         جنوبا      غربا

 للبالد يةمن المساحة الكلي .........أكثر من حوالليابان ا يالجبال ف يتغط -  -6

 %80 ج.               %70%.                ب. 60أ.   

 ..............من جهة الغرب  ليابانط بايحيالذي  ياسم المسطح المائ -  -7

 ط الهندييج. المح          ليابانب. بحر ا              ط الهادييأ. المح

 ................من ي اليابانتتكون الجبال ف - --8

 ج. سالسل عدة           نيتين متوازيب. سلسلت              أ.   سلسلة واحدة  

 ضحلة قصيرةوتنحدر منها أنهار .......... ارتفاعا ا يابانأعلى جبال ال -9

 دولة اإلمارات العربيـة المتحدة

والمعرفة  التعليم  دائرة  

Al Ain English Speaking School 

يةمدرسة العي   الناطقة  باإلنجلي    

  /الحل  /أوراق مراجعة اليابان 

2019 - 2018 

 االسم  :....................                الّسادسالّصف:             الدراسات االجتماعيّة

 



 ية       جبال غرب -قية                جب. جبال شر            يأ. جبال فوج

 يساعدها ف يد لية ولكن  انحدارها الشدية الكهربائقد الطايري المزروعات وتول يف قصيرةتستخدم األنهار ال -10

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

 ديج. الص               ب. التجارة                   مالحةأ. ال

 عدد السكان يعلى مستوى العالم ف..............المرتبة  اليابان تحتل  - -11

 العاشرةج.              .     التاسعةب.                  الثامنة  أ. 

 من أكثر شعوب العالم عددا نظرا االياباني عد كبار السن للشعب ي -12

 .قلة الوفياتج.    ب. خروج المرأة للعمل         اليابان دة عدد سكانياأ. لز

 ي...........من اولى دول العالم ف ليابانتعد ا -13

 صيد السماكج.                   الصناعة ب.                    الزراعةأ. 

   يابان ..............مناخ ال يثرة فؤمن العوامل الم  -14

 جميع ماذكرج.      ة يط بها المسطحات المائيب. تح       يع الجغرافقأ. المو

 ي.............سيعد الغذاء الرئيو يابانال ية فيل الزراعيمن أهم المحاص - 15

 رزج. األ                .     لشايا -ب                .     لشعير. اأ

  يابانية ...........من اهم الصناعات ال  - 16

 جميع ماذكر. جوالسيارت       ة ي. الصناعات الكهربائ ب     أ. صناعة الغزل 

 اإلمارات لليابان ......... تصدرها يمن أبرز الصادرات الت -17

 لكترونياتج. اإل              ب. النفطارات                 يالس .أ

للبالد  قافيوالث القتصادي ياسيوم المركز السيال يالعالم وه يري فاأكبر تجمع حض................... تعتبر  -18

. 

 أوساكا -جكيوتو              -ب            طوكيو -أ

 ية ...............رات البحريان من التين إلى نوعلياباتتعرض ا  -19

 الباردة والرطبة ج.       الباردة و الدافئة ب.                  الحارة و الدافئة أ. 

 ...............سهل كوانتو  - -20

    هو أصغر السهول مساحة ب.                   هو أكبر السهول مساحة أ.

 ية للبحر الداخلقيلشرا يةعند النهايقع  ج.                      

 يابان............مارات والن دولة اليت التعاون بتشمل مجال -21



 ةيستفادة من النهضة الزراعال يابانية                     ب.دراسة اللغة ال أ.

 اليابان يف ياستكمال دراستهم العلمارات لأبناء ال يفادا ج.         

  .................على ازدهار الصناعة عدة عوامل منها ليابان ساعد ا  -22

ةيالجبل ليابانس ايعة تضاربيط ب.                    خروج المرأة للعمل أ.  

 ةية الفنيمن الناح يةوى العاملة ذات الكفاءة العالقتوفر ال ج.            

 

 

 ؟رة يالسنوات األخي فيابان ص عدد سكان القما هو سبب تنا  -23

 نيزل والبراكبسبب الزل ي                       ب.التطور التكنولوجأ. 

 خروج المرأة للعمل وانشغالها عن اإلنجاب ج.                 

 اليابان مساحة هي .................أصغر جزر  -24

 وشويك ج.                كوكويش ب.               هونشو أ.

 مساحة هي .................اليابان جزر كبر أ -25

 ج.شيكوكو              هونشو ب.              دويهوكا أ.

 و.............من جهة الشرق وه يابانط باليتح يالت يةأحد المسطحات المائ -26

 ب.بحر اليابان            ج.المحيط الهندي                أ.المحبط الهادي

 .........يابان .رب الدول إلى القأ -27

 ج.بنجالدش             ب.كوريا الجنوبيةأ.الهند                           

 ..............من جهة الغرب ليابانبا يحيطالذي ٌ ئياسم المسطح الما  -28

 ج. المحيط الهادي             ب. بحر اليابانأ. بحر الصين            

 ..........هونشو من أهم أشجارهاجٌزرة ي الغابات المعتدلة  ف  -29

 ج.الشربينأ.الصنوبر                      ب.الرز                 

 رها....تنمو على مرتفعاتها الغابات الباردة وأهم أشجا لليابانة يالشمال قالمناط .30

 ينالبلوط والشرب ج.           الصنوبر واألرز ب.              األرز والبلوطأ. 

 انتهت 

 
 



 
 
 

 

   

 

 

 

 

 ةأنواع النبات الطبيعي في دولة اإلمارات العربية المتحد -

  

                                                                           

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دولة اإلمارات العربيـة المتحدة

والمعرفة  التعليم  دائرة  

 

Al Ain English Speaking School 

ية  مدرسة العي   الناطقة باإلنجلي  

 

 ملخص درس النّبات الّطبيعّي في بالدي

2019 - 2018 

 االسم  :....................              الخامسالّصف:             الدراسات االجتماعيّة

 

:شجرة السدر   

 :لإلستفادة من   تزرع في المنازل 

 ظلها وخشبها ووثمرها)النبق( وأوراقها

 منها :

 لحميض ا

 الخبيز  

 والمرار 

 الدغابيس

 

 حولية                                                               النباتات ال                                                                       النباتات المعمرة      

 :شجرة الغاف 

 أكثر األشجار البرية -1 

تتحمل درجات الحرارة والملوحة وتقلبات  -2 

 الجو والرياح  

 سريعة النمو -3

 ل تستهلك الكثير من المياة- 4 

 مصدر غذاء ودواء لإلنسان -5

 الكمأة )الفقع( 

نوع من النباتات الفطرية التي تنبت 

تحت سطح األرض  ول يظهر شيء 

ئها فوق األرض فليس لها ورق من أجزا

 رأو جذ زهرول 



 

 

 

 

 

 

 

 : األولالسؤال 

 سجل اسم النبات الطبيعي تحت الصورة المناسبة 

 الفقع )الكمأ(  -الحميض     -السمر    -) الغاف   

 

 

 

 

 

 

 :ر مشجرة الس  

 من أهم األشجار المحلية  -1

 العين وسويحان والذيدتكثر بمناطق  -2

وتجميل  مفيده في مجالت التشجير  -3

 المناظر

 تسمى شجرة المظلة  -4

النباتات الحولية أغذية يستطاب 

 تناولها كالخضروات



 

 

 : السؤال الثاني

 ماهو علم األعشاب الطبية ؟؟  -1

 العلم الذي يستخدم فية األعشاب الطبية اسم الطب البديل

 ماهي الفوائد الطبيه لكال من نبات اليعدة ونبات الزعتر؟؟ -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : السؤال الثالث

 أكمل المخطط الذهني التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نبات اليعدة

 التخلص من آلم البطن  -1

 التخفيف من عسر الهضم  -2

 تحسين الشهية لتناول الطعام -3

 عالج لسعات العقارب  -4

 

 :نبات الزعتر

 يخفض نسبة الكوليسترول -1

 ينظم ضغط الدم -2

 يحفز أداء الجهاز المناعي -3

 يحسن الصحة النفسية -4

 آلمو يعالج آلم البطن والغثيان -5

  األذن ونزلت البرد

  

 

ج النباتات التي استخدمت في العال
الطبي قديما

الحنظل الزعتر الحرمل  اليعدة 



 :السؤال الرابع 

 :أ( اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي

 ...............سان يعرف بــ تلقاء نفسه دون تدخل اإلن  بات الذي ينمو من الن   -1

    حراءالص   -ج           بات الطبيعيالن   -ب        بات الصناعيالن    -أ 

 ة باتات الحولي  من الن   -2

          مرالس   -ج                     الغاف -ب                  الحميض -أ  

 ............ة في يعي  بباتات الط  استخدم أجدادنا الن   -3

 

                   كل ما ذكر -ج                    الوقود -ب         العالجو عامالط   -أ

 ز بندرة األمطار ة قاحلة تتمي  منطقة جغرافي   -4

 

          حراءالص   -ج                     الغابات -ب                الجبال  -أ

 رة يتم زراعتها في المنازل لالستفادة من ظلها و ثمرها و خشبها شجرة معم   -5

  الكمأ-ج                       الحميض -ب                   السدر -أ  

 . نبات ينمو بعد سقوط األمطار و يحبه الناس -6

 

  الفقع-ج                 الدغابيس -ب               الغاف -أ

 .يطلق على العلم الذي تستخدم فيه األعشاب كعالج  -7

 

 الطب الحديث          -ج   الفيزياء             -ب     الطب البديل                  -أ

 .......ة و....ي  عة المناخي  ة على الطبي  ة الساحلقالمنط يتعتمد أنواع النباتات ف -8

 

 اهيج. الم              س.       يضارب. الت            أ. نوع التربة.         

 ل الرمال من مكان آلخرقتن ية بفعل ................. التيتتكون الكثبان الرمل -9 

 اح.يج. الر                  الرطوبة.      -ب                أ. األمطار.     



 ةقحدة ضمن المنطة المت  ي  ع دولة اإلمارات العربقت  -10

 ة.ي  طبقة     .               ب. المعتدلة     .          ج. الفالجاة ي  أ. المدار

 هو....... عالج لسعات العقاربالنبات الذي يستخدم في  -11

 السدر -اليعدة                          ج -الزعتر                 ب -أ

 ............... هي  وط المطرقتجدد نموها كل عام بعد سيباتات ن -12

 ة           ب  .نباتات معمرة    .             ج. نباتات مزروعة.ي  أ. نباتات حول 

 ......................ل اإلنسان  دون تدخ  ُطوال العام تنمو  يباتات التا الن  -13

رة باتات الأ. الن    نبات الظل. -باتات المزروعة.         جالن   -.         بمعم 
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 ويطلق عليها شجرة المظل ة هي ...........من أهم األشجار المحلية  -15
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 صحراء اإلمارات ليست صحراء قاحلة بل صحراء ........... -16

 غنية بالنباتات -غنية بالحيوانات                ج -تنبض بالحياة                ب -أ

 الش يخ زايد رحمه هللا لقب باسم ) رجل ................( -17

 الصحراء -البر                            ج -ب    فارس الميدان              -أ

 من الص حراء نستمد ونتعلم ال............. -18

 الصبر والقوة  -القوة                            ج -الص بر                      ب -أ
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 دولة اإلمارات العربيـة المتحدة

والمعرفة  التعليم  دائرة  

 

Al Ain English Speaking School 

ية  مدرسة العي   الناطقة باإلنجلي  

 

  /الحل /  ملخص درس النّبات الّطبيعّي في بالدي

2019 - 2018 

 االسم  :....................              الخامسالّصف:             الدراسات االجتماعيّة

 

:شجرة السدر   

 :لإلستفادة من   تزرع في المنازل 

 ظلها وخشبها ووثمرها)النبق( وأوراقها

 منها :

 لحميض ا

 الخبيز  

 والمرار 

 الدغابيس

 

 حولية                                                               النباتات ال                                                                       النباتات المعمرة      

 :شجرة الغاف 

 أكثر األشجار البرية -1 

تتحمل درجات الحرارة والملوحة وتقلبات  -2 

 الجو والرياح  

 النموسريعة  -3

 ل تستهلك الكثير من المياة- 4 

 مصدر غذاء ودواء لإلنسان -5

 الكمأة )الفقع( 

نوع من النباتات الفطرية التي تنبت 

تحت سطح األرض  ول يظهر شيء 

ئها فوق األرض فليس لها ورق من أجزا

 رأو جذ زهرول 



 

 

 

 

 

 

 السؤال األول :

 سجل اسم النبات الطبيعي تحت الصورة المناسبة 

 الفقع )الكمأ(  -الحميض     -السمر    -) الغاف   

 

 

 

 

 

 :ر مشجرة الس

 من أهم األشجار المحلية  -5

 العين وسويحان والذيدتكثر بمناطق  -6

وتجميل  مفيده في مجالت التشجير  -7

 المناظر

 تسمى شجرة المظلة  -8

النباتات الحولية أغذية يستطاب 

 تناولها كالخضروات



 : السؤال الثاني

 ماهو علم األعشاب الطبية ؟؟  -3

 العلم الذي يستخدم فية األعشاب الطبية اسم الطب البديل

 يعدة ونبات الزعتر؟؟ماهي الفوائد الطبيه لكال من نبات ال -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 : السؤال الثالث

 أكمل المخطط الذهني التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نبات اليعدة

 التخلص من آلم البطن  -5

 التخفيف من عسر الهضم  -6

 تحسين الشهية لتناول الطعام -7

 عالج لسعات العقارب  -8

 

 :نبات الزعتر

 يخفض نسبة الكوليسترول -6

 ينظم ضغط الدم -7

 يحفز أداء الجهاز المناعي -8

 يحسن الصحة النفسية -9

 يعالج آلم البطن والغثيان -10

  األذن ونزلت البرد آلمو

  

 

ج النباتات التي استخدمت في العال
الطبي قديما

الحنظل الزعتر الحرمل  اليعدة 



 السؤال الرابع :

 :أ( اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي

 ...............سان يعرف بــ بات الذي ينمو من تلقاء نفسه دون تدخل اإلن  الن   -9

    حراءالص   -ج           بات الطبيعيالن   -ب        بات الصناعيالن    -أ 

 ة باتات الحولي  من الن   -10

          مرالس   -ج                     الغاف -ب                  الحميض -أ  

 ............ة في بيعي  باتات الط  استخدم أجدادنا الن   -11

                   كل ما ذكر -ج                    الوقود -ب         العالجو عامالط   -ب

 ز بندرة األمطار ة قاحلة تتمي  منطقة جغرافي   -12

          حراءالص   -ج                     الغابات -ب                الجبال  -ب

 رة يتم زراعتها في المنازل لالستفادة من ظلها و ثمرها و خشبها شجرة معم   -13

  الكمأ-ج                       الحميض -ب                   السدر -أ  

 . نبات ينمو بعد سقوط األمطار و يحبه الناس -14

  الفقع-ج                 الدغابيس -ب               الغاف -ب

 

 .يطلق على العلم الذي تستخدم فيه األعشاب كعالج  -15

     الطب الحديث      -ج   الفيزياء             -ب                      الطب البديل -ب

 .......ة و....ي  عة المناخي  ة على الطبي  ة الساحلقالمنط يتعتمد أنواع النباتات ف -16

 اهيج. الم              س.       يضارب. الت                     أ. نوع التربة.

 ل الرمال من مكان آلخرقتن ية بفعل ................. التيتتكون الكثبان الرمل -9 

 اح.يج. الر                  الرطوبة.      -ب                أ. األمطار.     

 ةقحدة ضمن المنطة المت  ي  ع دولة اإلمارات العربقت  -10

 ة.ي  طبق.               ب. المعتدلة     .          ج. ال     ةفة الجاي  أ. المدار

 هو....... عالج لسعات العقاربالنبات الذي يستخدم في  -11

 السدر -ج                          اليعدة -بالزعتر                  -ب

 ............... هي  وط المطرقتجدد نموها كل عام بعد سيباتات ن -12

 ب  .نباتات معمرة    .             ج. نباتات مزروعة.           ةي  أ. نباتات حول 



 ......................ل اإلنسان  دون تدخ  ُطوال العام تنمو  يباتات التا الن  -13

رةباتات الأ. الن    نبات الظل. -باتات المزروعة.         جالن   -.         ب معم 

 ها وثمرها هو ..............لإلستفادة من تزرع في المنازل  درشجرة الس    -14

 )العريون ( -)الفقع (                         ج -ب                        بق()الن    -أ

 ويطلق عليها شجرة المظل ة هي ...........من أهم األشجار المحلية  -15

اض                          -الغاف                          ب -أ  الس مر -جالحم 

 بل صحراء ...........صحراء اإلمارات ليست صحراء قاحلة  -16

 غنية بالنباتات -غنية بالحيوانات                ج -ب                تنبض بالحياة -أ

 الش يخ زايد رحمه هللا لقب باسم ) رجل ................( -17

 الصحراء -جالبر                             -فارس الميدان                 ب -أ

 نستمد ونتعلم ال............. من الص حراء -18

بر                      ب -أ   الصبر والقوة -جالقوة                             -الص 

 

 

 انتهت

 


