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 معلمة  الدراسات االجتماعٌة / دعـــاء عــــزت

 منطقة عجمان التعلٌمٌة

 مدرسة الحكمة الخاصة

 قسم االبتدائٌة علٌا بنات

 

  الصٌــــنجمهورٌة .... الدرس / األولى.... الصف السادس : الوحدة  اعم نشاط د

 

 

 

 أوالً : اكتب )اسم المفهوم/ المصطلح( الموجود بٌن القوسٌن أمام كل تعرٌف ٌناسبه حسب معطٌات الجدول : 

 

 ثانٌا : ضع دائرة حول اإلجابة الصحٌحة التً تلً كل عبارة فٌما ٌأتً:

.من أبرز الجبال فً جمهورٌة الهند جبال..................................... .1  

.األلبج.                         .    طوروسب.                     .      الهٌمالٌاأ.   

.من مختلف الجهات ٍة دول ............   ٌحد الصٌن - 2  

خمسة عشر -ج              .           اثنتا عشر -ب             .          أربعة عشر -أ  

. 

 الغابات النفضٌة األقلٌات  المحصول النقدي االستثمار النمو االقتصادي

 م التعرٌف المفهوم أو المصطلح

 المحصول الذي ٌزرع من أجل الربح ............................
1.  

............................ 
جماعة تربطها أواصر المرابة واألصل لغة ودٌناً ، وتعٌش وسط 
 شعب ٌفولها عدداً.

2.  

الربحتوظٌف رأس المال بهدف تحمٌك العائد أو الدخل أو  .............................  3.  

 تسالط أوراق األشجار عندما ٌأتً فصل الشتاء ..............................
4 .  

............................... 
الزٌادة المحممة المستمرة فً الدخل الحمٌمً للدولة على المدى 

 الطوٌل

5.  

....................................................... الشعبة : ..........................................االسم : ..........  

 السؤال األول
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.كم.........................ٌمدر طول الصٌن من الشمال إلى الجنوب حوالً -3  

   5655 -ج                            6655 –ب                            5555أ.

........... تمع معظم أراضً الصٌن -4  

    المنطمة المدارٌة الحارة .ب.                         المعتدلة واالستوائٌة .لمنطمة اأ. 

.المنطمة المطبٌة -ج                                     

.من األنهار التً تنبع من هضبة التبت بالصٌن نهر ............................. -5  

.السندج.                    .         هوانجهوب.                   .      النٌلأ.   

من األنهار الوطنٌة  منعاً ومصباً بالصٌن نهــر ................................... -6  

سكٌانج.ج.                               ب. هوانجهو                   . ٌانجستًأ.   

..................... اللغة الرسمٌة لجمهورٌة الصٌن -7  

كن .ج.                                  هانب.              .            العربٌةأ.   

تحتل الصٌن المركز .......................... على العالم من حٌث المساحة . -8  

الثالث . –ج                  الثانً .           –ب                األول .           -أ  

من المحاصٌل النمدٌة بالصٌن ..................................... – 9  

الشعٌر . –ج      المطن .                     –ب               الممح .           –أ   

تعد جزٌرة ......................... أكبر موطن إلنتاج الحرٌر الطبٌعً بالعالم . – 15  

.وٌتشو  –ج                      شانتوج.    –ب                    شً جو .     -أ  
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المخططات الذهنٌة اآلتٌة بما ٌناسب أوالً  : أتمم بناء  

(1)         

  

 

 

  

  2-  

 

 

 

 

 

 

 

  3-  

 

 

 

 .............. المناخ اللورنسً ...............

أبرز مظاهر العالقات بٌن جمهورٌة الصٌن ودولة األمارات العربٌة 

 المتحدة

......... 

 السؤال الثانً

 أبرز األقالٌم المناخٌة فً الصٌن 

 
......... 

 
 

 

......... 

 
 التوافك السٌاسً إزاء لضاٌا المنطمة والعالم

مستوىتبادل الزٌارات الرسمٌة على أعلى   

 أبرز السهول فً الصٌن

 سهل الٌانجستً
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 أوالً : أالحظ خرٌطة الصٌن ثم اكتب

  مدلوالت األحرف الموضحة علٌها:

 دولة مجاورة من الشمال ..............

 عاصمة جمهورٌة الصٌن ..............

 مسطح مائً ............................

 إللٌم مناخً .............................

...........مسطح مائً .................  

  

 ثانٌاً : لدم تفسٌر لكل مما ٌلً:

(( تفاوت الولت بٌن المناطك الوالعة فً غرب الصٌن والمناطك الوالعة فً شرلها.)أ )  

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

 ))ب(( أهمٌة هضبة التبت .

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

الصٌنٌة منذ الزٌارة التً لام بها الشٌخ زاٌد بن   –))ج(( تنامً العاللات اإلماراتٌة 

رحمه هللا.  –سلطان آل نهٌان    

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

 ))د(( توافر جمٌع أنواع المعادن ومصادر الطالة فً الصٌن .

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

. 

 السؤال الثالث

 ب
 ج

 د

 و

1 

4 
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لسكان بنسبة ضئٌلة فً أواخر السبعٌنٌات من المرن الماضً .))هـ(( تزاٌد عدد ا  

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

 . 

 ثالثاً :  استكمل الجداول التالٌة حسب المعطٌات:

 

المداريالمناخ الموسمً  مناخ اإلللٌم الصٌنً المناخ اللورنسً  وجه الممارنة 

   
الجهات التً 

 ٌسود فٌها

   
نوع النبات 

 الطبٌعً

 

أكتب ما ٌدلل على العاللات الوثٌمة والروابط المشتركة بٌن دولة اإلمارات  --

 العربٌة المتحدة وجمهورٌة الصٌن حسب توجهات وزارة التربٌة والتعلٌم.

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

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

  * اكتب توقعاً  واحداً : 

* تبنً  الحكومة الصٌنٌة سٌاسة الطفل الواحد ؟1*  

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

* الشراكة المائمة على استراتٌجٌة "حزام واحد ، طرٌك واحد"2*  

................................................................................................. 
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 أوالً : صنف الظاهرات الجغرافٌة األتٌة :

سكٌانج(  –خنكان    –سهل الصٌن العظٌم    –ٌانجستً   –التبت    –) الهٌالٌا     

 

 ثانٌاً : مثل بٌانٌاً بطرٌمة األعمدة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع تمنٌاتً بالنجاح و التفوق

 

 

 سالسل جبلٌة هضاب سهول رسوبٌة أحواض أنهار

    

%النسبة  
مظاهر 
 السطح

 الجبال 32%

 الهضاب 34%

 السهول 14%

الرابعالسؤال   
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 مظاهر السطح
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