
 مدرسة حسن سالمة االساسية " أ" المشتركة 

 

 إثرائية يف مبدة الدراسبت االجتمبعية للصف السبدس أسئلة
 "" مصبدر املعرفة اجلغرافية

 السؤال األول : اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
 الرسميمثل مقياس  111.111: 1الشكل  .1

  (د. ليس مما سبق ج. الخطي   ب. الكسري    النسبي ) أ.
 السيم الذي يبين اتجاه الشمال الجغرافي ىو  .2

 (د. إطار الخريطة اشارة االتجاه   ج. ب. عنوان الخريطة   المحتوي ) أ. 
 المظاىر الطبيعية األخرى ىي : الخرائط التي تبين توزيع التضاريس  .3

   (البشرية1السياسية      د1الطبيعية      ج1قتصادية      باإل 1)ا
 تدريباتو وعممياتو العسكرية في تحديد المواقع العسكرية : يستخدم الخرائط في .4
 (لجندي ا1د   ج. الميندس  ب. قبطان السفينة   المعمم ) أ. 

 كل ما يمي من مصادر المعرفة الجغرافية التقميدية ما عدا:  .5
 ( د. الدراسات الميدانية ج. الصور الجوية   ب. الرحبلت   الخرائط ) أ. 

 مربع يوضح داللة الرموز واأللوان في الخريطة  .6
 (د. ال شى مما سبق  ج. المحتوي  ب. مفتاح الخريطة   طار اإل) أ. 

 الخريطة ميمة لتوزيع عناصر الجو لذا يستخدميا  .7
 (د. كل ما سبق ج. مذيع النشرة الجوية   ب. الميندس   الجيش ) أ. 

 كل ما يأتي من عناصر الخريطة ما عد  .8
 (د. الوثائق التاريخية  طار الخريطة إج.   ب. المحتوي  عنوان الخريطة ) أ. 

 االستشعار عن بعد يتم من خبلل  .9
GIS )    ج.  ب. الصور الجويةGPs    د. كل ما سبق) 

 

 أكتبي المفهوم الدال عمى العبارات التالية:أ( السؤال الثاني: 
 ....(.......... رسم توضيحي لسطح األرض  أو ) منو عمى سطح مستو وفقًا لمقياس رسم معينلجزء 
 (....... .......ىو النسبة بين المسافة عمى ال )عمى األرض  خريطة ما يقابميا من مسافة حقيقية 
 (.............. ىو الصور التي تمتقط لسطح األرض كمو أو )ح األرض بواسطة األقمار الصناعيةسط وجزء منل 
 (.............. ىو العمم )الذي يدرس الظواىر البشرية والطبيعية وتوزيعيا الجغرافي والعبلقات المتبادلة بينيا 
 (..............الخرائط التي تبين أسماء الدول والحدود التي تفصل بينيا وخرائط توزي )السكان والمدن ع 
 (..............الشخص الذي يستخدم الخريطة لتوضيح عناصر ال ) والضغط الجويجو من درجة الحرارة 

 واألمطار والرياح   
 (............. )خزين وتحميل المعمومات والبياناتنظام قائم عمى الحاسوب ويعمل عمى جمع وصيانة وت 

 واستخداميا وقت الضرورة  
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 السؤال الثالث :صححي ما تحته خط في العبارات التالية: 

 )..................( خبلل كاميرات محمولة بواسطة الطائرات الفضائية تمتقط الصور  .1
 )..................(  لممعرفة الجغرافية التقميدية االستشعار عن بعد من المصادر  .2
 )..................(      مستطيلتتخذ مدينة طولكرم شكل  .3
 ....()..............   التوزيع الجغرافي لمسكان  الطبيعيةتظير الخرائط  .4
 )..................(     كم341طول الحدود الفمسطينية المصرية  .5
 .........().........     الخطيمن أنواع مقياس الرسم  111.111:1يعتبر مقياس الرسم  .6
 )..................(    منخفضةيدل المون البني في الخريطة عمى مناطق  .7
 )..................(   الحديثةتعتبر الرحبلت من مصادر المعرفة الجغرافية  .8
 )..................(    النيرفي الخرائط الجغرافية عمى    يدل رمز  .9
 

 

 ضعي عالمة ) صح( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )خطا( أمام العبارة الخطأ السؤال الرابع :
 ()               ال يمكن فيم الخريطة أو االستفادة فييا إال إذا توافرت فييا العناصر  (1
 ()          الخرائط السياسية ىي التي تبين توزيع التضاريس والمظاىر الطبيعية األخرى  (2
 (     )           يستخدم المعمم والطالب الخريطة من أجل تحديد مواقع القواعد العسكرية  (3
 (      )         تنوع الخرائط أدي تنوع الظواىر الطبيعية البشرية عمى سطح األرض إلى  (4
 (     )    دالالت األلوان عمى الخريطة توضح االرتفاع واالنخفاض عن مستوي سطح البحر  (5
 (     )          ك الحديدية في الخرائط الجغرافية عمى السك  يدل الرمز  (6

 
 

 السؤال الخامس :أ. بم تفسر:
 أىمية مقياس الرسم في الخرائط  (1

............................................ 
 أىمية الخريطة لممعمم والطالب (2

.............................................. 
 تعد الخرائط من مصادر المعرفة الجغرافية الميمة (3

.................................................. 
 ائط البشرية ما الفرق بين الخرائط الطبيعية الخر  ب .

....................................................... 
 شعار عن بعد كمصدر حديث لممعرفة الجغرافية أذكري تطبيقات االست .1

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
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إثرائية يف مبدة الدراسبت االجتمبعية للصف السبدس أسئلة  

 " مصبدر املعرفة التبرخيية" 
 السؤال األول : أكتبي المفهوم الدال عمى العبارات التالية: 

 ( ىو دراسة الماضي لفيم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل  ...........) .1
 م1261م/658) المغول( ماليك والتتار( معركة تاريخية وقعت بالقرب من بيسان في فمسطين بين الم ...........) .2
 وكرامة االنسان.  م ينادي باحترام حقوق1948في عام  ( اعبلن تم اصداره عن األمم المتحدة ...........) .3
 وفنون من جيل إلى جيل تقاليد وآداب ( ما ينتقل من عادات  ...........) .4
 في الحياة وتجاربو ىي ما يكتبو الشخص عن حياتو أو حياة غيره  ( ...........) .5
 ( ىي الوسائل التي يمكن من خبلليا الحصول عمى المعمومات عن الماضي ...........) .6
 ما يتحدث بو اإلنسان ويرويو من أحداث عاشيا وشاىدىاىو (  ...........) .7
 م1987 عام اسم تم اطالقه عمى ثورة الحجارة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ضد االحتالل الصهيوني(  ...........) .8
 مطبوعات تصدر بصورة دورية وفي أوقات محددة ومتتالية كالصحف والمجبلت (  ..........)  .9

 السؤال الثاني : اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
  }ابن كثير –المقدسي  –الطبري  –ابن االثير  {  صاحب كتاب )الكامل في التاريخ ( ىو  .1
  }دوريات –آثار  –وثائق  –رواية شفوية  {  عبد الممك في أريحا  بنيعتبر قصر ىشام  .2
  }غزة  –القدس  –الناصرة  –القدس  {    سة البشارة في مدينة توجد كني .3
  }يالمقدس –ابن خمدون –ابن كثير –الطبري {التاريخ من عزيز المذهب عظيم الفوائد شريف الغاية قائل هذا النص التاريخي .4
  }م 1988 –م 1987 –م 1986 -م1985 {  وقعت االنتفاضة الفمسطينية األولي عام  .5
  }ليس مما ذكر –ه  –م  –ق.م  {يرمز لئلحداث التي وقعت بعد ميبلد السيد المسيح بالرمز  .6
 }نابمس –رام اهلل  –بيت لحم  –القدس  {        يوجد المسجد األقصى وقبة الصخرة في مدينة .7
  }كل ما سبق –جواز السفر  –شيادة الميبلد  –كواشين األرض  {      من األمثمة عمى الوثائق .8
  }االقتصاد –السياسية  –التاريخ  –الجغرافيا  { وبناء الحاضر والتخطيط لممستقبل العمم الذي يفيد في استخبلص العبر .9

  }اليمن –السعودية  –العراق  –األردن  {    توجد مدائن صالح في دولة  .11
 

 السؤال الثالث: صححي ما تحته خط في العبارات التالية: 
 (..............)       م1984صدر االعبلن العالمي لحقوق اإلنسان عام  .1
 ( ... ...........يدل عمى تاريخ ما قبل ميبلد السيد المسيح عميو السبلم ) "م"الرمز  .2
 (..............)      وثيقةونوعو  التاريخيةامات في مصر من المصادر األىر  .3
 (... ...........)     كنيسة الميد  القدسمن األماكن المقدسة المسيحية في مدينة  .4
 (..............)      م 1987عام الثانية وقعت االنتفاضة الفمسطينية  .5
 (....)..........   الظاىر ببيرس  قائد جيش المسممين في معركة عين جالوت ىو .6
 (...)..........        التنقل في وطنو بحرية الفمسطيني يستطيع  .7
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 (...)..........       الوثائق الغير مكتوبة  ةمن مصادر المعرفة التاريخي .8
 ( ...)..........       العراق مدائن صالح من األماكن التاريخية في  .9

 (...)...........      أبوبكر الصديق بدأ العمل بالتاريخ اليجري في عيد الخميفة  .11
 

 

 السؤال الرابع : بم تفسر: 
 أىمية دراسة التاريخ  .1

........................................................ 
 أىمية المصادر التاريخية  .2

....................................................... 
 سرقة االحتبلل الصييوني لآلثار الفمسطينية  .3

.................................................... 
 يستيدف االحتبلل الصييوني تاريخينا ووجودنا الفمسطيني .4

....................................................  
 تعد الرحبلت التعميمية من مصادر المعرفة  .5

.................................................. 
 تطاعة سكان قطاع غزة من زيارة القدس عدم اس .6

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

 

 السؤال الخامس : أجيبي عمى األسئمة التالية: 
بحق أبناء شعبنا الفمسطيني خبلل االنتفاضة األولي عام صفي االنتياكات التي نفدىا االحتبلل الصييوني  . أ

 ............................................................................................ م 1987
 ............................................................................................. 

 مثمي بواحد مما يأتي من المصادر التاريخي  . ب
  الكتب السماوية...................................................... 
  كتب التاريخ.......................................................... 
  اآلثار................................................................ 
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 أسئمة إثرائية في مادة الدراسات االجتماعية لمصف السادس 
 " " مصر وشمال أفريقيا

 أكممي : 
 ضع المصريون القدماء الورق من نبات .............. .1
 ينبع نير النيل من .......... ويصب في ............ .2
 قرطاجة حضارة أسسيا ........ في تونس  .3
 أصغر دول شمال أفريقيا ىي ..................  .4
 ليم  مقابربني المصريون القدماء ............. لتكون  .5
 شمال أفريقيا .............. و ..........و.............و...........من دول  .6
 أطمق عمى الكتابة المصرية اسم الكتابة ................. .7
 أعمى قمم جبال البحر األحمر جبل .............. .8
 ...... يفضل مصر عن قارة آسيا البحر ...... .9

 سقطت مدينة قرطاجة عمى يد ........... بعد حصارىا مده .......... سنين  .11
 ....                                       في مصر حول مجرى  تشكمت السيول الفيضية .11
 ... لرفع المياه في الزراعة استخدام المصريون .. .12
 تطل دول شمال أفريقيا عمى الساحل ......... لمبحر المتوسط .13

 أختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 الجزائر( –المغرب  –ليبيا  –أكبر دول شمال أفريقيا من حيث المساحة ) مصر  .1
 البحر األحمر( –المحيط األطمس  –المحيط اليندي  –في )البحر المتوسط  ربيعب نير أم اليص .2
 فمسطين ( –اإلسكندرية  –القاىرة  –) سيناء       يوجد جبل الطور في  .3
 القوقاز( –األطمس  –اليمبليا  –) الطور   جبال تمتد في تونس والجزائر والمغرب .4
 ليس مما ذكر( –أوروبا  –أفريقيا  –) أسيا  تقع مصر في الجية الشمالية الشرقية من قارة  .5
 الكنعانيين (  – اليونانيين –الرومان  –)  الفرس   سقطت مدينة قرطاجة عمى يد .6
 البحر المتوسط( –السودان  –ليبيا  –) فمسطين  يحد مصر من الغرب  .7
 الصحاري( –الجبال  –اليضاب  –تغطي معظم أراضي مصر ) السيول الساحمية  .8
 نير العوجا( –نير المموية  -نير الفرات -) نير النيلرى نشوء الحضارة الفرعونية في مصساعد عم .9

 البردي( –الجوز  – االحمف –ضع المصريون القدماء الورق من نبات ) الفمين  .11
 ( 2مائتان وخمسون ألف كم –مميون ونصف  -2مميون كم -2) نصف مميون كمتبمغ مساحة مصر حوالي .11
 اآلشورية( –السومرية  –البابمية  –تعد من أقدم الحضارات البشرية الحضارة ) الفرعونية  .12
 (جميع مما سبق  –سيكا ر كو  –سردينيا  –من الجزر التي سيطرة عمييا قرطاجة ) صقمية  .13
 البحر المتوسط(  –السودان  –ليبيا  –يحد مصر من الغرب ) فمسطين  .14
 البحر المتوسط( –البحر الميت  –ىضبة البحيرات  –يصب نير النيل في ) البحر المتوسط  .15
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 صححي ما تحته خط 
  2مميون كم 2تبمغ مساحة مصر حوالي    ...............() 
  النقب يقع جبل الطور في صحراء    ...............( ) 
  في المحيط األطمس المموية يصيب نير    ...............() 
 ليبيا أسس الفينيقيون مدينة قرطاجة في     ...............() 
  أكبر دول شمال أفريقيا المغرب تعد دولة    ...............( ) 
 الشمالية لدول شمال أفريقيا في األجزاء  الصحراوي يسود المناخ   (............... ) 
  سمارية مالعرفت الكتابة المصرية باسم الكتابة   ................() 
  قبل الميبلد  الثالثيد الرومان في القرن  قرطاجة فيسقطت ................() 

 أكتبي ما تدل عميه العبارات التالية: 
 ......(.... من أقدم الحضارات البشرية وتركزت في مصر وعمى ضفاف نير النيل ) 
 ....(...... مقابر ممكية كل منيا يحمل اسم الممك الذي بناه وتم دفنو في البناء ) 
 ..........( آلة لرفع المياه لمري ابتكرىا )خفضة لممناطق المرتفعة. المصريون القدماء لرفع المياه من المناطق المن 
 ..........( أطول أنيار العالم يقع في قارة أفريقيا ويجري من الجنوب إلى الشمال ) 
 ..........(حفظ جثث الموتى بواسطة مواد كيمائية فيحافظ عمى جسم اإلنسان ومظيره ) 
 .(......... وحده التبادل التجاري وتختمف من دولة إلى دولة أخرى ) 
 ..........(المؤرخ اإل )صاحب مقولة " مصر ىبة النيل "  غريقي 
 ..........(استخدميا المصريون لمتعبير عن أفكارىم )  وآرائيم من خبلل الرموز والصور 

 بم تفسر 
 بناء المصريون القدماء لؤلىرامات 

  .....................................................................  
 مصريون القدماء بتحنيط جثث الموتىقيام ال  

  ...................................................................... 
  أقام المصريون القدماء السدود 

  .................................................................... 
 ما النتائج المترتبة عمى 

 استعمال المصريون القدماء الورق والحبر  .1
................................................................................. 

 وجود وجريان نير النيل في مصر  .2
..................................................................................... 

 الموقع الجغرافي لمصر .3
...................................................................................... 
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في مادة الدراسات االجتماعية لمصف السادسئية ثراأسئمة ا  

 (شبه الجزيرة العربية)

 يأتي:ال األول: أكممي ما السؤ 
 تقع شبو الجزيرة العربية في القسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من الوطن العربي 

 تجارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اشتيرت مممكة معين ب
 ــــ عمى البحر األحمر من السيول الساحمية في شبو الجزيرة العربية سيول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الدول العربية حوالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفمسطينيين عدد البلجئين
 ير مموك دولة حمير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أش

 يشكل البلجئون الفمسطينيون نسبة ــــــــــــــــــــــــــــــــ % من سكان قطاع غزة. 
  يم ) النكبة( إلى تيجير حوالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فمسطين1948أدت حرب عام 

 ة معين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاصمة مممك
 يغمب عمى مناخ شبو الجزيرة العربية الطابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 " عمى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 194 قرار األمم المتحدة رقم " ينص 
 مع ببلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقام عرب اليمن عبلقات تجارية 

 ـــــــــــــــــــ من أىم ىضاب شبو الجزيرة العربية ىضبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر االجابة الصحيحة مما بين القوسين : السؤال الثاني : اخت
 –الشمالية الغربية  –الجنوبية الشرقية  –تقع شبو الجزيرة العربية بالنسبة لقارة آسيا في الجية ) الجنوبية الغربية  .1

 الشمالية الشرقية (
 جبال الحجاز( –جبال أطمس  –جبال طوروس  –وس شبو الجزيرة العربية جبال ) زاغر  من جبال .2
 قطر(  –االمارات المتحدة  –السعودية  –سمطنة عمان أصغر دولة من حيث المساحة في شبو الجزيرة العربية )  .3
 الربيع(  –الصيف  –الخريف  –تسقط األمطار عمى اليمن وعسير وأجزاء من عمان في فصل ) الشتاء  .4
 حمير( –معين  –سبأ  –تعد من أقدم ممالك اليمن ممكة ) حضرموت  .5
 العراق (  –اليمن  –السعودية  –مارات الحجاز وعسير في دولة ) اإلجبال  تمتد .6
 مأرب (  – وناقر  –ريدان  –عاصمة مممكة معين ) الجابية  .7
 حمير(  –معين  –سبأ  –) حضرموت  تعد أقدم ممالك اليمن مممكة .8
 حمير( –معين  –سبأ  –ريدان " ظفار" ) تدمر  ينة( ق.م عاصمتيا مد115مممكة نشأت عام ) .9

 –ضخم أقامتو دولة سبأ وتيدم نتيجة العرم " المطر الغزيز" وقد ورد ذكره في القران الكريم ) النيضة  سد حجري .11
 الفرات( –مأرب  –العالي 
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 السؤال الثالث: ضعي عالمة ) صح ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ( أمام العبارة الخطأ 
 (   )  يتمتع البلجئ الفمسطيني في دولة األردن بالحقوق التي يتمتع بيا المواطن األردني  .1
 (   )      حيط المياه بشبو الجزيرة العربية من جميع الجياتت .2
 (   )          مدان الشيير بني اليمنيون قصر غ .3
 (      )     حساءزيرة العربية سيول تيامة وسيول اإلمن سيول شبو الج .4
 (  )     تعد شبو الجزيرة العربية من أشد مناطق العالم جفافًا وحرارة  .5
 (   )           تتمتع شبو الجزيرة العربية بموقع تجاري وحضاري ميم .6
 (      )     ألف نسمة  911النكبة إلى تشريد ما يزيد عن   1948أدت حرب عام  .7
 

 أكتبي المفهوم الدال عمى العبارات التالية: السؤال الرابع : 
 إلى دول عربية وأجنبية. أراضييم وأجبروا عمى تركيا ولجأوا  ذين طردوا من( ىم الفمسطينيون ال..........). .1
 ( ما أنجزه االنسان نتيجة استقراره في القرى والمدن لتحسين ظروف حياتو. .....)...... .2
  ينالتابعة لؤلمم المتحدة التي تيتم بإغاثة وتشغيل البلجئين الفمسطيني ( ىي أحدى المؤسسات..........). .3
 عام  1111( سد حجري ضخم اقامتو دولة سبأ وتيدم نتيجة السيل بعد أن استمر حوالي ....)........ .4
 ن أذىمنيا تعويضيم عما لحق ليم م قرار ينص عمى عودة البلجئين إلى مدنيم وقراىم التي ىجروا....( ......)... .5

 أو ضرر مادي أو معنوي. 
 إغاثة وتشغيل البلجئين الفمسطينيين.حدي المؤسسات التابعة لييئة األمم المتحدة التي تيتم ب)...........( ىي إ .6
 قامتو بشكل دائم أو مؤقت. ............( ترك اإلنسان مكان إ) .7
 .......( ترك االنسان موطنو وأرضو رغمًا عنو قسرآ.)..... .8
  م 1948ومدنيم وقراىم عام  يننتجت عن تيجير السكان الفمسطيني.......( تجمعات سكانية طارئة ) .9

 السؤال الخامس: صححي ما تحته خط في العبارات التالية: 
 (.............. )     البحر األحمرعمى تطل سيول اإلحساء  .1
 ).............. (     دول  تسعتتكون شبو الجزيرة العربية من  .2
 ).............. (     عمرهأىم القصور في ببلد اليمن قصر  .3
 ).............. (     مخيم 12عدد المخيمات في الضفة الغربية  .4
 ).............. (      قطرأصغر دول شبو الجزيرة العربية  .5
 ).............. (  مجزرة   24 م1948ارتكبت العصابات الصييونية خبلل حرب عام  .6
 ).............. (    الخميلر غالبية البلجئين في لبنان من منطقة ينحد .7
 ... (.)..........       حميرالمممكة التي حكمتيا بمقيس  .8
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 بم تفسرالسؤال السادس: 
 اىتمام اليمنيون ببناء السدود  .1

............................................................ 
 بروز دور مكة الحضاري  .2

........................................................... 
 نشوء الحضارات في شبو الجزيرة العربية  .3

.......................................................... 
 جمعت يثرب بين الزراعة والتجارة في شبو الجزيرة العربية  .4

.......................................................... 
 تسمية شبو الجزيرة العربية بيذا االسم  .5

........................................................... 
 انييار مممكة سبأ  .6

......................................................... 
 تراجع حضارات جنوب شبو الجزيرة العربية  .7

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

 ما النتائج المترتبة عمى :
 لميمن  احتبلل االحباش 

................................................. 
  وقوع يثرب عمى الطرق التجارية بين اليمن والشام 

....................................................... 
 تيجير الفمسطينيون من وطنيم فمسطين 

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

 السؤال السابع : أجيبى عمى األسئمة التالية: 
  عددي الحضارات التي قامت في شبو الجزيرة العربية 

................................................................. 
  اذكري االنجازات الحضارية لدول جنوب شبو الجزيرة العربية 

................................................................ 
 ن ولبنان من البلجئين الفمسطينيينبيني موقف حكومات سوريا واألرد 

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


